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ÖNSÖZ
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Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý
içinde, kadýn-erkek eþitliðini, siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan
gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu
inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini
saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü
olarak, giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet
göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk
rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin,
yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli
artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda,
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel
potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek ulusal ekonomik
politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiye'nin küresel
rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB)
üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi
için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel
ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur,
projeler geliþtirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve
önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne, hükümete, diðer
devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da
dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki
amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý
hedefler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke
gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla
destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle
kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.
"Küreselleþme Sürecinde Ýþ Dünyasýnýn Deðiþen Rol ve Ýþlevleri"
Raporu, Momentum Danýþmanlýk Þirketi Yönetici Ortaðý Abdullah
AKYÜZ koordinasyonunda, Alman Sanayi Federasyonu (BDI )Kuzey
ve Latin Amerika ve Küresel Yönetiþim Bölümü Direktörü Bernhard
Welschke (AB örneði), Avrupa Politika Merkezi Kýdemli Danýþmaný
Peter S. Rashish (ABD ülke örneði), Yönetim Danýþmaný Stefan Bogdan
Salej (Brezilya ülke örneði) ve Hindistan Aspen Enstitüsü Genel
Müdürü Kiran Pasricha (Hindistan ülke örneði) tarafýndan
hazýrlanmýþtýr.
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YÖNETÝCÝ ÖZETÝ
Giderek hýzlanan ve çeþitlenerek her alana yayýlan teknolojik geliþmeler ve artan
küreselleþme dünyada önemli bir dönüþüme yol açmaktadýr. Böyle bir ortamda iþ dünyasý
örgütlerinin de deðiþmesi ve geleneksel bazý iþlevlerini terkederken, bazý yeni iþlevleri
üstlenmesi kaçýnýlmazdýr. Bu rapor, konuyu sadece Türkiye ve Türk iþ dünyasý ile
sýnýrlamayýp, AB, ABD, Brezilya ve Hindistan iþ dünyasý kuruluþlarýna da bakarak,
küreselleþmenin iþ dünyasý kuruluþlarý üzerindeki etkisine "küresel" bir bakýþ açýsý
getirmeyi hedeflemektedir.
Ýþ dünyasý örgütlerini birçok küresel ve yerel geliþme etkilemektedir. Bu küresel ve
yerel geliþmeler karþýsýnda iþ dünyasý örgütleri iþlevsel ve yapýsal olarak belirli bir yöne
doðru evrilmektedir. Bu evrilmenin iþlevsel boyutu üç ana baþlýk altýnda tanýmlanabilir.
Birincisi, bu geliþmeler karþýsýnda iþ dünyasýnýn toplumsal rolü çok ciddi bir þekilde
artmaktadýr. Bunun sonucunda iþ dünyasý örgütleri eskiden ilgilenmedikleri birçok
konuyla ilgilenmek, aktif bir þekilde politika oluþumuna dahil olmak ve insaný/çevreyi
dikkate almak gibi yeni iþlev ve görevlerle karþý karþýyadýr. Ýkincisi, küresel-yerel ayrýmýnýn
ortadan kalkmaya baþlamasý ile eskiden ulusal ve uluslararasý olarak sýnýflanan faaliyet
ve iþlevler artýk önemini yitirmekte, her konu küresel platforma taþýnmaktadýr. Bunun
örgütlenme, faaliyet, finansman vb. alanlar üzerine birçok etkisi bulunmaktadýr. Üçüncüsü
ise artan rekabetle mücadelede üyelerine yol açma ve destek verme konusudur. Bir
yandan teknolojinin evrilmesi, diðer yandan sýnýrlarýn ortadan kalkmasý nedeniyle ciddi
bir rekabet ortamýnda yaþamak durumunda kalan iþ dünyasýný temsil eden örgütler olarak
üyelerini bilgilendirecek, donatacak ve koruyacak adýmlarý atmalarý gerekmektedir.
Bütün bunlarýn bir yansýmasý olarak bu kuruluþlarýn kendi idari, organizasyonel ve
finansal yapýlarýnda da önemli deðiþimler gündeme gelmektedir. Bunlara deðinmek
gerekirse, iþ dünyasý örgütleri sayýca artmakta, çeþitlenmekte ve ayný zamanda "gönüllü"
örgütlere doðru evrilmektedir. Bu anlamda iþ dünyasý örgütleri arasýnda da ciddi bir
rekabet söz konusu olmakla birlikte bazý ülkelerde konsolidasyon eðilimleri de
görülmektedir. Bu örgütlerin üyelerinin kapasitelerini artýrýcý etkinlikleri çoðalmakta,
kamuoyuna yönelik politika önerisi geliþtirme gibi amaçlarla kurum dýþý "bilgi üretimi"
yapan uzman kuruluþlarla yapýlan iþbirlikleri artmakta, uluslararasý boyuttaki faaliyetlere
çok büyük zaman ve enerji harcanmaktadýr. Ýþ dünyasý örgütlerinde artýk genç kuþaklar
yönetimi devralmakta, þeffaflýk artmakta, büyüyen bütçelerle birlikte faaliyetlere çeþitlilik
ve dinamizm gelmekte, bunlara koþut olarak profesyonel kadrolarýn niteliðinde belirgin
bir iyileþme görülmektedir.
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1. GÝRÝÞ
Giderek hýzlanan ve çeþitlenerek her alana yayýlan teknolojik geliþmeler ve artan
küreselleþme dünyada önemli bir dönüþüme yol açmaktadýr. Bu dönüþüm dünya
ölçeðinde üretim ve tüketim yapýlarýný temelden deðiþtirmekte, oluþan refahýn daðýlýmýný
etkilemekte, birey ve toplumlarýn ekonomik yaþama katýlým biçimlerinde keskin deðiþimlere
neden olmaktadýr. Bunun sonucunda dünya genelinde servet daðýlýmda ülkeler ve kýtalar
arasýnda ciddi kaymalar yaþanmakta, demografik yapýdaki deðiþimlerin de etkisiyle
dünyanýn üretim ve tüketim haritasý kökten sarsýlmaktadýr. Ayrýca kamunun ekonomideki
rolü þekil deðiþtirmekte, ekonomileri esas itibarýyla þirketler (dolayýsýyla iþ dünyasý)
sürükler hale gelmektedir. Ekonomik alanda yaþanan bu kapsamlý dönüþüm sosyal,
kültürel ve siyasal alanlarda da derin sonuçlar doðurmaktadýr. Demokratik talepler
yaygýnlaþmakta, kimlik siyasetine, insan haklarýna, ifade özgürlüðüne, þeffaflýða atfedilen
önem gittikçe artmaktadýr. Nüfus gittikçe þehirleþmekte, kadýn ve çocuk haklarý önemli
hale gelmektedir. Ayný þekilde, çevreye duyarlýlýk hissedilir bir þekilde belirginleþmekte,
"sürdürülebilirlik" önemli bir kavram olarak günlük yaþamýmýza girmektedir.
Böyle bir ortamda iþ dünyasý örgütlerinin de deðiþmesi ve geleneksel bazý iþlevlerini
terkederken, bazý yeni iþlevleri üstlenmesi kaçýnýlmazdýr. Bu rapor, küreselleþmenin iþ
dünyasý kuruluþlarý üzerindeki etkisine "küresel" bir bakýþ açýsý getirmeyi hedeflemektedir.
Rapor, konuyu sadece Türkiye ve Türk iþ dünyasý ile sýnýrlamayýp, konunun ruhuna
uygun olacak þekilde, küresel bir bakýþ açýsý sunmaktadýr. Raporda, Türkiye'nin yaný sýra
AB, ABD, Brezilya ve Hindistan'da iþ dünyasý kuruluþlarýnýn küreselleþmeden nasýl
etkilendikleri de ele alýnmaktadýr. AB ve ABD'nin bu listeye dahil edilmesinin temel
nedeni, bu ülke/blok deneyimlerinin geliþmiþ ülkeleri temsil etme kapasitesinden
kaynaklanmaktadýr. Dünyanýn, sýrasýyla, en büyük birinci ve ikinci ekonomileri olan AB
ve ABD birlikte ele alýndýðýnda 2012 yýlý itibarýyla dünya üretiminin yüzde 45'ini
gerçekleþtirmektedir. Bu nedenle, Batý Bloku'nun bu iki önemli cephesindeki deneyimlere
bakýlmasý geliþmiþ ekonomilerdeki iþ dünyasý kuruluþlarýnýn evrilme biçimlerine iliþkin
somut bilgiler sunacaktýr. Geliþmekte olan ve küresel eðilimlerden genel olarak olumlu
bir þekilde etkilenen ülkeler grubunda ise Brezilya ve Hindistan üzerinde durulacaktýr.
Brezilya, 2012 yýlý itibarýyla dünyanýn 7. büyük ekonomisi olup dünya GSMH'nýn yüzde
3,1'ini üretmektedir. Yine 2012 itibarýyla dünyanýn 10. büyük ekonomisi olan Hindistan
ise dünya üretiminin yaklaþýk yüzde 2,6'sýný saðlamaktadýr.1 2050 yýlý tahminlerine göre,
satýn alma gücü paritesine göre sýrasýyla, Hindistan, Brezilya ve Türkiye dünyanýn 3.,
4. ve 12. en büyük ekonomileri olacaktýr. Çin'in bu listeye dahil edilmemesinin baþlýca
nedeni bu ülkede ekonominin devlet güdümünde örgütlenmiþ olmasý, devletten baðýmsýz
ve temsil gücü yüksek gönüllü iþ dünyasý kuruluþlarýnýn bulunmamasýdýr. Bu raporda
Brezilya ve Hindistan örneklerinin yaný sýra Türkiye'nin de ele alýnmasýnýn, geliþmekte
1

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) (Son eriþim 20.8.2013)
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olan ekonomilerde iþ dünyasý kuruluþlarýnýn nasýl bir dönüþüm içerisinde olduklarýna
dair oldukça kapsamlý bilgi sunacaðý tahmin edilmektedir.
Rapor, kýsaca küreselleþme olgusunu ele aldýktan sonra ekonomi ve dolayýsýyla iþ
dünyasýný etkileyen temel küresel eðilimler üzerinde duracaktýr. Daha sonra iþ dünyasýný
etkileyen yerel geliþmeler kýsaca tartýþýldýktan sonra iþ dünyasý örgütlerinin bu deðiþim
rüzgarýndan nasýl etkilendikleri üzerine yoðunlaþýlacaktýr. Ýþ dünyasý örgütlerinin geleneksel
iþlevlerinin neden ve nasýl deðiþmekte olduðuna deðinildikten sonra ortaya çýkmaya
baþlayan yeni iþlevler ele alýnacaktýr. Bu çerçevede, hem ulusal düzeyde, hem de bölgesel
ve küresel düzeyde belirginleþmekte olan yeni iþlevler ayrýntýlý olarak incelenecektir.
Ortaya çýkmaya baþlayan yeni iþlevler ve beklentiler ýþýðýnda iþ dünyasý örgütlerinin idari
ve mali yapýlarý ve faaliyetlerinin nasýl deðiþmeye ve yapýlandýrýlmaya baþlandýðý bir
sonraki bölümün konusunu oluþturacaktýr. Bunu takip eden bölümde ülke örnekleri ele
alýnacaktýr. Bu kapsamda, Türkiye perspektifi yaný sýra hem AB ve ABD gibi geliþmiþ
ekonomilerin, hem de Brezilya ve Hindistan gibi geliþmekte olan ülkelerin perspektifleri
raporda yer alacaktýr. Genel bir deðerlendirme ve önerilerin yer aldýðý takip eden bölüm
raporun son bölümünü oluþturacaktýr.
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2. KÜRESELLEÞME
Küreselleþme, kendisine farklý anlamlar yüklenen, üzerinde bir taným birliði saðlanamamýþ
kavramlardan birisidir. Ayrýca, düþünsel düzeyde, küreselleþmenin yararlý ve vazgeçilmez
bir olgu olduðunu savunan düþünür ve yazarlarla, bunun aksini iddia edenler arasýnda
ciddi tartýþmalar yaþanmaktadýr. Bu raporda küreselleþme olgusunun detaylarýna
girilmeyecek, bu tür tartýþmalara yer verilmeyecektir. Raporda aðýrlýklý olarak ekonomik
küreselleþme üzerinde durulmakla birlikte, zaman zaman siyasi ve kültürel küreselleþme
olgularýna da gönderme yapýlacaktýr.
Ekonomik anlamda küreselleþme, "mallarýn, hizmetlerin, emeðin ve sermayenin
serbest dolaþýmý yoluyla girdi ve çýktýlar için tek bir pazar yaratýlmasý, ayrýca yabancý
yatýrýmcýlara ve yurtdýþýndaki vatandaþlara karþý bir ayrýmcýlýk yapýlmamasý, dolayýsýyla
ekonomik anlamda 'yabancý' kavramýnýn ortadan kalkmasýdýr." (Wolf 2004:14) Bu taným,
ideal anlamda küreselleþmenin neyi ifade ettiðini tanýmlamaya çalýþmaktadýr. Günümüz
itibariyle yaþanan ekonomik geliþmelerin ve gözlemlenen ekonomik faaliyetlerin bu
tanýmlamaya ne kadar uyduðu tartýþýlabilir ve tartýþýlmaktadýr da. Gerçekten, sermaye
hareketlerinde tama yakýn, mal hareketlerinde oldukça büyük serbesti varken, hizmetler
ve de özellikle iþgücünün serbest dolaþýmýnýn önünde ciddi engeller bulunduðu
bilinmektedir. Diðer yandan, birçok ülke, görünür ve gizli birçok uygulama ile hala
baþka ülke vatandaþlarýna ve þirketlerine "yabancý" muamelesi yapmaya devam etmektedir.
Bütün bu eleþtirilere ve içinde barýndýrdýðý sorunlara karþýn küreselleþme 20. yüzyýlýn
son çeyreðinde ivme kazanmaya baþlamýþ, içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda ise 2008
yýlýnda baþlayan küresel finans krizinin yarattýðý kýsmi yavaþlamaya karþýn etkisini ve
yayýlmasýný sürdürmeye devam ettirmektedir. Küreselleþmenin hýz kazanmasýna yol açan
geliþmelerden birisi ulaþtýrma ve haberleþme maliyetlerinde saðlanan ciddi düþüþ olmuþtur.
Gerçekten, mallarýn ve insanlarýn bir yerden baþka bir yere taþýnmasýnýn bu kadar hýz
kazanmasý ve göreli olarak ucuzlamasý, küresel hareketleri son derece hýzlandýrmýþtýr.
Öte yandan, iletiþim teknolojilerinde yaþanan deðiþim de, ayný þekilde, bu sürece
inanýlmaz bir ivme katmýþtýr. Bunlara ilaveten, ticaretin ve yatýrýmlarýn önündeki engelleri
kaldýrmayý veya azaltmayý amaçlayan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararasý
örgütlerin kurulmasý veya bölgesel ticaret anlaþmalarýnýn (AB, NAFTA, vb.) yürürlüðe
girmesi de küreselleþmeye önemli bir ivme kazandýrmaktadýr. Son olarak, ülkeler bazýnda
ticaretin ve yatýrýmlarýn önündeki idari ve yasal engellerin kaldýrýlmasý veya azaltýlmasý
amacýyla atýlan siyasi adýmlar da süreci olumlu yönde etkilemiþtir. Eðer uluslararasý ve
ulusal boyutlarda bu tür idari ve yasal adýmlar atýlmasaydý, sadece haberleþme ve iletiþim
teknolojilerindeki deðiþimin bu tür niteliksel bir dönüþümü saðlamasý mümkün olmayacaktý.
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Yukarýda kýsaca ele alýnan üç önemli geliþmeye yol açan önemli dönüm noktalarýndan
bir tanesi, siyasi ve ideolojik anlamda dünya üzerinde büyük bir kamplaþmaya yol açmýþ
olan "Soðuk Savaþ"ýn, 1989-1990 yýllarýnda Doðu Bloku'nun çatýrdamaya baþlamasý ve
ardýndan 1991 yýlý sonunda Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýyla resmen sona ermesidir.
Soðuk Savaþ'ýn bitmesi, hem iki blok arasýndaki gerginliði büyük ölçüde ortadan kaldýrmýþ,
hem de eskiden Sosyalist Blok içerisinde olan yeni ülkelere "piyasa ekonomisi" yolunu
açarak küreselleþmenin önündeki en önemli siyasi ve ideolojik engelin kalkmasý sonucunu
doðurmuþtur.
Küreselleþme doðrultusunda atýlan ve yukarýda özetlenen üç ana geliþmeye destek
veren diðer önemli geliþme ise teknolojide saðlanan önemli sýçramalardýr. Teknolojik
geliþmelerin farklý ülkeler ve farklý gruplara eþit bir þekilde ulaþmadýðý, dolayýsýyla bir
"teknoloji eþitsizliði" bulunduðu yönündeki haklý argümanlara karþýn teknolojinin
küreselleþme üzerindeki güçlü itici etkisi göz ardý edilemez. Giderek ucuzlayan ve
kullanýmý yaygýnlaþan teknolojik geliþmeler sayesinde üretimde saðlanan önemli
ilerlemelerin, ulaþtýrma ve haberleþme alanlarýnda yaratýlan ciddi kazanýmlarla desteklenmesi
sonucu ticaret ve yatýrýmlarýn küreselleþmesi mümkün olabilmiþtir. Baþta internet olmak
üzere haberleþme ve bilgiye ulaþmada teknolojinin sunduðu ve gittikçe artan araçlarýn
etkisi ekonomik iliþkileri inanýlmaz ölçüde artýrmanýn çok ötesine gitmiþtir. Teknoloji
sayesinde insanlar ve ülkeler arasýndaki sýnýrlarýn önemli ölçüde ortadan kalkmasý siyasi
ve kültürel alanlarda yakýnlaþma ve ayný yönde evrilme olgularýna çok önemli katkýlarda
bulunmaktadýr. Bu sayede bireyler ve uluslar ortak platformlarda buluþup, ortak adýmlar
atabilmek için gerekli "ortak aklý" üretebilme yönünde önemli bir mesafe katetmektedirler.
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3. EKONOMÝLERÝ VE ÝÞ DÜNYASINI ETKÝLEYEN
KÜRESEL EÐÝLÝMLER
3.1. Küresel Eðilimler
Küresel eðilimler hem sayý, hem de kapsam ve etki alaný bakýmýndan oldukça çeþitlilik
göstermektedir. Bu raporda, ekonomileri ve iþ dünyasýný doðrudan etkileyen küresel
eðilimler ele alýnacaktýr. Söz konusu eðilimler aþaðýda altý baþlýk altýnda özetlenmektedir.
(Barber, Levi & Mendonca 2007; Argüden 2011; Ernst &Young 2010; NIC 2012)
1. Ekonomik faaliyet merkezleri bölgesel ve küresel olarak kayýyor: Baþta
Çin ve Hindistan olmak üzere geliþmekte olan ülkelerin büyüme hýzlarý son 20
yýlda geliþmiþ ekonomilerin çok üzerinde seyretmektedir. UNDP'nin tahminlerine
göre, 2020 itibarýyla Çin, Hindistan ve Brezilya'nýn toplam geliri, ABD, Almanya,
Ýngiltere, Fransa, Ýtalya ve Kanada'nýn toplam gelirini aþacaktýr.2 Geliþmekte olan
ülkelerin dinamizmini etkileyen birçok faktör bulunmaktadýr. (Ernst&Young 2010:6)
Bunlardan birisi iç pazarýn inanýlmaz bir hýzda büyümesidir. Ýç pazardaki büyümeyi
destekleyen önemli unsurlar ise bu ülkelerde ortalama nüfusun genç olmasý, orta
sýnýflarýn hýzla geniþlemesi ve þehirleþmenin son derece hýzlý bir þekilde sürmesidir.
Bu ülkelerdeki sürekli hýzlý büyümeyi doðuran diðer önemli bir neden ise
küreselleþmedir. Küreselleþmenin açtýðý kapýlar sayesinde mal, hizmet ve/veya
hammadde ihracatýnda önemli ilerlemeler kaydeden bu ülkeler hem kendi
büyümelerini yüksek ve sürekli bir hale getirebilmekteler, hem de dünyadaki
büyümeyi olumlu bir þekilde etkileyebilmektedirler. Geliþmekte olan ülkelerdeki
inanýlmaz büyüme hýzlarýna ilaveten kendi aralarýndaki ekonomik iliþkilerin gittikçe
artan bir þekilde geliþmesi de, geleneksel olarak Batý ve Kuzey'de konsantre
olmuþ refah ve zenginliðin artýk aþamalý bir þekilde Doðu ve Güney'e kaymasýna
yol açmaktadýr.
Bu önemli geliþmenin bir türevi olarak dünya üzerinde güç yoðunlaþmasý da
azalmaya, göreli olarak daha küçük ve daðýnýk güç yapýlarý ortaya çýkmaya
baþlamýþtýr. Soðuk Savaþ'ýn bitimiyle kendi iç sorunlarýna odaklanan dönemin
ikinci süper gücü Rusya büyük ölçüde sahneden çekilmiþtir. AB cephesinde ise,
kýsmen Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasý nedeniyle rahatlamadan dolayý, kýsmen
de geniþleme ve Tek Pazar'ýn getirdiði içe yoðunlaþmanýn bir sonucu olarak
küresel güç ihtirasý azalmýþtýr. Yaklaþýk son 20 yýldýr tek süper güç olarak sahnede
kalan ABD'nin ekonomik gücü küresel geliþmeler ýþýðýnda göreli bir düþüþ trendi
içerisinde bulunmaktadýr. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler,
artan ekonomik güçlerine koþut olarak siyasi ve stratejik olarak da bölgesel ve/veya
küresel güç olma yolunda ilerlemektedirler. Bu geliþmelerin bir sonucu olarak
2

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44371#.UheNShv0E9Q (Son eriþim 22.8.2013)
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G8'in yerini G20 almaya baþlamýþtýr. Geliþmekte olan ekonomilerin aðýrlýkta olduðu
G20, dünya üretiminin yüzde 90'ýný, dünya nüfusunun 2/3'ünü ve dünya ticaretinin
yüzde 80'ini temsil etmektedir.3 Bu nedenle, geleceðin en etkin uluslararasý diyalog
ve karar platformu olma olasýlýðý çok yüksek olan G20, giderek temsil kabiliyetini
yitiren BM Güvenlik Konseyi gibi platformlarýn yerini almaya aday görünmektedir.
Ayný doðrultuda olmak üzere, Dünya Bankasý ve ÝMF gibi uluslararasý kuruluþlarýn
karar mekanizmalarýnda da yükselen yeni ülkelerin aðýrlýklarýnýn aþamalý bir
þekilde artmasý beklenmektedir.
2. Demografik yapý deðiþiyor, farklý talep ve davranýþ kalýplarý olan yeni
tüketici kitleleri ortaya çýkýyor: Geliþmiþ ülkelerde nüfus gittikçe azalýr ve
yaþlanýrken, geliþmekte olan ekonomilerde nüfus artýþý hýzla devam etmektedir.
Ortalama yaþýn göreli olarak çok genç olduðu geliþmekte olan ekonomilerde ayný
zamanda hýzlý bir þehirleþme yaþanmaktadýr. Bunun sonucunda ciddi göç hareketleri
ve buna baðlý olarak kapsamlý bir sosyal ve kültürel deðiþim yaþanmaktadýr. Bu
ülkelerde hýzla artmaya devam eden gelirlerin, geliþmekte olan ülkelerde önümüzdeki
10 yýl içerisinde 1 milyar yeni insanýn küresel pazarlara tüketici olarak katýlmasýna
yol açacaðý tahmin edilmektedir. Bu tüketicilerin yaratacaðý talep, küresel ekonomiyi
sürükleyen en önemli unsurlardan birisi olacaktýr. Geliþmekte olan ülkelerdeki
nüfus dinamiklerine ilave olarak yükselen gelirler, önümüzdeki yýllarda bu ülkelerde
çok büyük bir kitlenin tüketici olarak ciddi bir talep yaratacaðýný göstermektedir.
Farklý kültürel ortamlardan gelen bu yeni ve geniþ kitle dünyada tüketim kalýplarýný
deðiþtirmekte, yeni mal ve hizmet türlerinin ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr.
Ayrýca, küresel ölçekte tüketimde "bireyselleþme", yani bireyle birlikte, birey için
üretme modelleri gittikçe daha fazla yaygýnlaþmaktadýr.
Diðer yandan, geliþmiþ ekonomilerdeki demografik geliþmeler de yeni tüketim
kalýplarýna yol açmaktadýr. Bu ülkelerde, yaþlanan nüfus yeni tüketim ve hizmet
alanlarýný gündeme getirmektedir. Örneðin, saðlýk ve bakým alanlarýndaki hizmetlerin
çok geliþmesi ve çeþitlenmesi beklenmektedir. Dolayýsýyla bu toplumlarda kamu
otoritelerinin ve özel þirketlerin bu alanlara daha fazla kaynak ve enerji yöneltmeleri
söz konusu olacaktýr. Geliþmiþ ülkelerde tek baþýna yaþayanlarýn ve çalýþan
annelerin oranýnýn da artmasý beklenmektedir. Dolayýsýyla, bu kesimlerin gereksinim
duyduðu çocuk bakýmý ve yaþam kalitesini artýrmayý amaçlayan özel kiþisel
hizmetler gibi alanlar büyümesini sürdürecektir. Ayrýca, nüfus azaldýðý için bu
ülkelerde kiþi baþýna düþen gelirlerde artýþ da devam etmektedir. Bütün bu
nedenlerle, geliþmiþ ülkelerde lüks tüketim mallarý ve hizmetlerin aðýrlýðýnýn bir
þekilde devam etmesi beklenmektedir. Bunlara ilaveten, geliþmiþ ülkelerde artmakta
olan genç nüfus açýðýný telafi etmek üzere geliþmekte olan ülkelerden göç hareketleri
de olmaktadýr ve bunun gelecekte artarak sürmesi beklenmektedir.
3

http://www.g20.org/docs/about/about_G20.html (Son eriþim 20.8.2013)
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3. Teknoloji dünyayý hýzla deðiþtiriyor: Teknolojik geliþmelerle gelen mobilite
dünyanýn her tarafýndaki insanlarýn yaþama biçimlerini, birbiriyle iliþki kurma
yöntemlerini ve aralarýndaki iletiþim imkanlarýný radikal bir biçimde deðiþtirmektedir.
Teknoloji mal ve hizmet üretiminden ulaþtýrmaya, eðlenceden saðlýða kadar her
alanda önemli yeniliklerin ve iyileþtirmelerin kapýsýný açmaktadýr. Teknolojinin
geliþmesi hiç bitmeyeceði gibi dünyanýn deðiþmesi ve dönüþmesi de hiç durmayacak
gibi görünmektedir. Önümüzdeki döneme bakýldýðýnda teknolojinin muhtemel
geliþme alanlarý olarak þu alanlar ön plana çýkmaktadýr:4 Firmalarýn bilgi toplama
ve analiz etme hýz ve kapasiteleri inanýlmaz ölçüde artacak; mobilite geliþmeye
ve insanlarýn birbirleriyle iliþkilerini etkilemeye devam edecek; teknoloji bugün
bilim kurgu filmlerde yer alan konulara el atacak, sýnýrlarý zorlayacak; bulut biliþim
(cloud computing) yaygýnlaþacak; bireylerin inovasyon güçleri artacak; hükümetler
teknoloji altyapýsýna destek vererek ve güvenliðin iyileþtirilmesi ve mahremiyetin
korunmasý alanlarýndaki önlemlerle rolünü artýracaktýr.
4. Yönetim biçimleri deðiþiyor, merkezi otoriteler gücü paylaþmaya
baþlýyor, bireyin gücü ve önemi artýyor: Devletlerin ve merkezi yönetimlerin
artan, çeþitlenen ve gittikçe daha karmaþýklaþan yeni toplumlarý tek baþýna
yönetmeleri artýk mümkün olmaktan çýkmaktadýr. Diðer yandan, küresel ölçekte
demokrasi, þeffaflýk ve hesap verebilirlik gibi kavramlarýn geliþmesi, hiyerarþik
yönetim anlayýþýnýn zayýflamasý ve toplumlarýn daha katýlýmcý bir nitelik kazanmasý
devlet dýþý yeni aktörlerin ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr. Bunlar arasýnda
uluslararasý kurumlar, yerel otoriteler, büyük þirketler, akademik kurumlar ve
zengin bireyler sayýlabilir. Küresel alanda önem kazanan yeni aktörlerden birisi
de "birey"dir. Dünya ölçeðinde fakirliðin azalmasý, orta sýnýflarýn büyümesi, eðitime
ulaþmanýn kolaylaþmasý, teknolojinin ve iletiþim imkanlarýnýn artmasý ve saðlýk
hizmetlerinin iyileþmesinin verdiði destekle güç yavaþ yavaþ bireye, yani vatandaþa
geçmektedir. Sosyal medya teknolojilerindeki geliþmeler bireyin bilgi alma, aidiyet
duyma ve katýlýmcýlýk alanlarýnda hýzla aktifleþmesine imkan vermektedir. Ayný
süreçte, bireylerin desteði ile onlar adýna belirli alanlarda çalýþan sivil toplum
örgütleri (STÖ) de öne çýkmaya baþlamýþlardýr. Demokrasinin geliþmesi ve
siyasetçilere duyulan güvendeki ciddi erozyon STÖ'lerin iþlevlerini artýrmakta,
STÖ'ler bireyler adýna siyaseti denetleyen ve düzenlemeye çalýþan kuruluþlara
dönüþmektedir. STÖ'ler arasýnda da gönüllü iþ dünyasý kuruluþlarý önemli bir
oyuncu olarak gündeme çýkmaktadýr. Þirketler, sadece kar etme motifinden
uzaklaþýp bulunduklarý ortama, çevreye ve insanlara duyarlý politika ve davranýþlar
benimsedikleri ölçüde bireyler arasýnda iþ dünyasýna duyulan güven de artmaktadýr.
4
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5. Doðal kaynaklara talep hýzlý bir biçimde artýyor, sürdürülebilirlik
önem kazanýyor: 2050 yýlýnda 9 milyara ulaþmasý beklenen dünya nüfusundaki
artýþ ve bundan da önemlisi bu nüfusun gelirlerinin artmasý ve þehirleþmesi bütün
doðal kaynaklar üzerinde çok önemli bir talep baskýsý yaratmaktadýr. Dünya
nüfusunun 2030 yýlýnda dünyanýn sunabildiðinin iki misli kaynaða talep yaratacaðý
tahmin edilmektedir.5 Bu durum bir yandan çevre üzerinde ciddi riskler oluþtururken
diðer yandan kýsýtlý kaynaklara ulaþma veya sahip olma isteði insanlarý, þirketleri
ve ülkeleri karþý karþýya getirme riski taþýmaktadýr. Kýsýtlý doðal kaynaklarýn,
dünyanýn çeþitli bölgelerinde sosyal huzursuzluklara ve hatta savaþlara yol
açmasýndan da endiþe duyulmaktadýr. Doðal kaynaklar üzerindeki talep baskýsýnýn
normalleþmesi, bir yandan teknolojinin getireceði yeniliklere, diðer yandan eðitim
ve/veya getirilecek kurallarla tüketim kalýplarýnda yaþanabilecek deðiþikliklere
baðlý olduðundan, bu cephelerde olumlu geliþmelerin ortaya çýkmasý büyük
umutlarla beklenmektedir. Öte yandan, 500 milyar dolarlýk bir küresel pazar haline
gelmekte olan içme suyu arýtýmýnda ve enerji sektöründe güneþ, rüzgar gibi
yenilenebilir enerji alanlarýnda kullanýlan temiz teknolojiler gittikçe geliþmekte
ve yaygýnlaþmaktadýr. Küresel ölçekte inanýlmaz bir ekonomik büyüme, nüfus ve
tüketim artýþý ve hýzlý þehirleþme yaþanýrken, bugünün ihtiyaçlarýnýn yarýnýn
kaynaklarý yok edilmeden ve gelecek nesillerin yaþamý tehlikeye atýlmadan
karþýlanmasý, yani "sürdürülebilirlik" gittikçe önem kazanmaktadýr. Kalkýnma veya
geliþme, ancak doðal çevre ve insanýn yaþam kalitesi bozulmadan saðlanabiliyorsa
"sürdürülebilir" olmaktadýr.
6. Karþýlýklý baðýmlýlýk artýyor: Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaþanan büyük
deðiþim, insanlarýn, gruplarýn ve uluslarýn birbirlerine baðýmlýlýðýný artýrmakta, bir
ülke veya bölgedeki bir doðal, ekonomik, siyasi veya sosyal sorun bütün dünyayý
etkileyebilmektedir. Örneðin, Brezilya'daki yaðmur ormanlarýnýn yok edilmesi,
oksijen dengesini bozduðundan; Ýsrail-Filistin sorunu Orta Doðu baþta olmak üzere
bütün dünyaya yansýmalarý olan siyasi sorunlar doðurduðundan; Amerikan
ekonomisinin toparlanmaya baþlamasý ve faizlerin yükselmesi finansman açýðý olan
bütün geliþmekte olan ekonomilere akan fonlarý azaltmaya baþladýðýndan çok geniþ
kitleleri ilgilendiren meseleler haline gelmektedir. Küreselleþme, bir yandan bireyi
ve küçük gruplarý güçlendirip ön plana çýkarmakta, ama ayný zamanda karþýlýklý
baðýmlýlýk yoluyla bir arada yaþama ve uzlaþma kültürünü yaygýnlaþtýrmaktadýr.

5
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3.2. Küresel Eðilimlerin Ülkeler ve Ýþ Dünyasý Üzerine Etkileri
Yukarýda ele alýnan küresel çaptaki eðilimler kuþkusuz bütün bireyleri, þirketleri ve
devletleri etkilemektedir. Ancak, bu raporda ele alýnan ülkeler bazýnda bakýldýðýnda,
raporun ülke deneyimlerini içeren bölümünde ayrýntýlý bir þekilde görüleceði üzere, bu
eðilimlerin bir kýsmý belli ülkelerde iþ dünyasý kuruluþlarý tarafýndan çok daha belirgin
bir þekilde hissedilirken diðerleri ayný derecede dikkat çekmeyebilmektedir. Örneðin,
AB açýsýndan bakýldýðýnda bu dönüþüm ortamýnda ticaret ve yatýrýmlarý etkileyen kurallarýn
belirlenmesi ve istikrarlý bir þekilde uygulanmasý çok önem kazanmaktadýr. Benzer
þekilde, AB için çalýþma hayatý ile ilgili sosyal standartlarýn küresel düzeyde belirlenmesi
ve uygulanmasý da büyük önem taþýmaktadýr. AB gibi, ortaya çýkan küresel rekabet
ortamýndan genel olarak olumsuz etkilenen bir ticaret bloðunda bu tür kaygýlarýn ortaya
çýkmasý son derece anlaþýlýr bir durumdur. Küresel üretim ve deðer zincirlerinin artan
önemleri de iþ dünyasý açýsýndan yakýndan takip edilen konular arasýndadýr. Çoðalan
ikili veya bölgesel ticaret bloklarý, G20'nin artan önemi, siber güvenlik ve kritik altyapý
tesislerinin güvenliði gibi hususlar da AB iþ dünyasý açýsýndan önem taþýmaktadýr.
ABD perspektifinden bakýldýðýnda, AB'de olduðu gibi, yoðunlaþan rekabet ve bölgesel
ticaret bloklarýnýn ortaya çýkmasý ABD'yi etkileyen olumsuz eðilimler olarak tanýmlanýrken,
küresel ölçekte orta sýnýflarýn büyümesi, uzun vadede yaratacaðý mal ve hizmet talebi
nedeniyle bir fýrsat olarak görülmektedir. ABD gibi konuya stratejik yaklaþan ve örneðin
Çin'in küresel sisteme katýlmasýný, ilk aþamada kendi ekonomisi üzerinde olacak olumsuz
etkilere raðmen, uzun vadede artan gelirler ve büyüyen orta sýnýf nedeniyle Amerikan
ekonomisini olumlu etkileyeceðini hesaplayan bir toplum için bu durum þaþkýnlýk
yaratmýyor. ABD iþ dünyasý açýsýndan, G20'nin aðýrlýðýnýn artmasý, serbest ticaret
anlaþmalarýnýn yaygýnlaþmasý ve fikri haklar konularý diðer önemli küresel konular
arasýnda sayýlmaktadýr. Burada fikri haklar konusunu biraz açmakta yarar var. Dünyanýn
inovasyona ve teknolojik yeniliklere en açýk ekonomisi olan ABD'de fikri haklardan
elde edilen gelirler Amerikan þirketleri açýsýndan çok büyük önem taþýmaktadýr. Dünya
bilgi toplumu olma yönünde evrildikçe bu alandan saðlanan gelirler de çok yüksek
seviyelere ulaþacaktýr. ABD'nin ihracatýnýn yaklaþýk yüzde 74'ü fikri haklar içermektedir.
Bunun parasal karþýlýðý yaklaþýk 1 trilyon dolara ulaþmaktadýr.6 Bu nedenle Amerikan
iþ dünyasýnýn gündeminde bu konu oldukça kritik bir yer tutmaktadýr.
Geliþmekte olan ülkeler grubunun önemli üyelerinden Brezilya iþ dünyasý perspektifinden
bakýldýðýnda artan uluslararasý rekabet (özellikle Çin'den kaynaklanan) endiþeyle
karþýlanmaktadýr. Buna ilaveten, Brezilya'nýn ihracatýný olumsuz etkileyen döviz kuru
savaþlarý ve ulusal para üzerindeki spekülatif atak korkusunun yaný sýra dünya finansal
sistemindeki istikrarsýzlýk iþ dünyasý nezdinde tedirginlik yaratan konular arasýnda
6
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sayýlmaktadýr. Brezilya gibi zengin doðal kaynaklara sahip olan ve ihracat ataðý içerisinde
olan bir ekonomi açýsýndan yeni pazarlara ulaþmanýn önüne çýkan korumacý engeller
ve bölgesel ticaret bloklarýnýn oluþmasý (özellikle AB ile ABD arasýnda gerçekleþtirilmesi
planlanan serbest ticaret anlaþmasý) iþ dünyasýnýn yakýndan takip ettiði küresel geliþmeler
arasýnda görülmektedir.
Geliþmekte olan bir diðer önemli ülke olan Hindistan cephesinden bakýldýðýnda da
etkilenilen küresel eðilimler oldukça benzerlikler göstermektedir. Bunlar arasýnda küresel
ve ulusal rekabetin artmasý ve buna koþut olarak korumacýlýk eðilimlerinin çoðalmasý
(özellikle yazýlým ve hizmetler alanýnda) Hint iþ dünyasý açýsýndan endiþe yaratan
geliþmeler arasýnda sayýlmaktadýr. Hindistan'a gelen yabancý firmalardaki artýþla birlikte
Hindistan içindeki rekabetin artmasý da Hintli firmalarý evlerinde tedirgin eden bir geliþme
olarak görülmektedir. Buna karþýn, Hint firmalarýnýn artan bir þekilde uluslararasý oyuncular
haline gelmesi ve Hindistan dýþýndaki varlýklarýný ve üretimlerini artýrmalarý da küresel
geliþmelerin Hindistan iþ dünyasýna açtýðý önemli bir fýrsat olarak görülmektedir. Küresel
geliþmelerin çeþitlendirdiði ve artýrdýðý bütün iþleri hükümetten beklemenin zor olduðunu
gören iþ dünyasý "gayriresmi diyalog" (Second Track Diplomacy) platformlarý kanalýyla
üzerlerine düþen politika seçenekleri oluþturma ve uluslararasý diyaloðu geliþtirme görevini
de yapmaya çalýþmaktadýr. Hindistan açýsýndan vurgulanmasý gereken özel bir husus,
Hindistan dýþýnda yaþayan çok sayýdaki Hintli nüfusun, küreselleþme sürecinde Hintli
firmalarýn ülke dýþýna açýlmasýný kolaylaþtýran bir rol oynamasýdýr. Yurt dýþýndaki Hintlilerin
bir kýsmý, Hindistan'daki yüksek büyüme ve ekonomik dinamizmden etkilenerek
Hindistan'a geri dönmeye baþlamýþlardýr. Bu olgu da Hindistan iþ dünyasý açýsýndan
önem arz eden bir geliþme olmaktadýr.
Türkiye açýsýndan konuya yaklaþýldýðýnda ise iþ dünyasýný etkileyen önemli küresel
geliþmeler arasýnda ticaret ve yatýrým hacimlerindeki büyük artýþ, finansal akýmlarýn artýþý,
Soðuk Savaþ'ýn sona ermesi ve siyasi liberalleþme sayýlabilir. Dýþ ticaret cephesinden
bakýldýðýnda, AB ile Gümrük Birliði içerisinde olmaktan dolayý, ekonomisinin yaklaþýk
dörtte birini oluþturan imalat sanayi önemli bir ticaret bloðunun parçasý olmakla birlikte
þu anda AB ile ABD arasýnda yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý (TTYO)
Türkiye'de büyük tedirginlik yaratmaktadýr. Küresel geliþmelerin bir sonucu olarak insan
unsurunu merkeze alan, þeffaflýk ve hesap verebilirlik gibi unsurlarýn gittikçe daha
belirgin bir hale geldiði bir dönemin baþladýðý görülmektedir. Bir baþka unsur, küresel
geliþmelerin yerel küresel ayrýmýný ortadan kaldýrmasý ve artýk gündemlerde büyük bir
örtüþmenin yaþanmasýdýr. Bunun sonucunda ortak gündemin aðýrlýðý artarken, ortak
hareket etme yönünde talep ve giriþimler de daha sýk görülmeye baþlanmýþtýr. Ayný
þekilde, bu farkýn ortadan kalkmasý, yerel her iþ dünyasý örgütünü adeta otomatik olarak
küresel bir örgüt haline getirmektedir. Türkiye'yi etkileyen bir baþka küresel eðilim, son
krizde hafif bir yara almasýna karþýn "piyasa ekonomisi"nin küresel ölçekteki yaygýnlýðýnýn
artýk büyük ölçüde kabul edilen bir olgu haline gelmesidir.
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Görüldüðü üzere, küreselleþmenin doðal bir sonucu olarak artan rekabet olgusundan
en olumsuz etkilenen ekonomiler geliþmiþ ekonomiler olduðundan geliþmiþ ülkelerdeki
iþ dünyasý kuruluþlarýnýn üzerinde en fazla yoðunlaþtýklarý alanlardan bir tanesi bu konu
olmaktadýr. Sahip olduklarý rekabet üstünlüðünü kaybetmek istemeyen geliþmiþ ülkeler,
bir yandan uygulanan standartlarý küresel boyuta taþýmaya çalýþarak oyun alanýný ve
kurallarýný eþitleyip kendi konumlarýný korumaya çalýþmakta, diðer yandan kendi rekabet
güçlerini artýrýcý politikalarý yaþama geçirmeye uðraþmaktadýrlar. Geliþmekte olan
ekonomiler ve onlarýn iþ dünyasý örgütleri ise bu konuya adeta madalyonun öbür
yüzünden bakmak durumunda olup, karþý karþýya olduklarý korumacý yaklaþýmý aþmaya
çalýþmaktadýrlar. Bu durum, raporda kapsanan her üç geliþmekte olan ekonomi için de
hayati bir konu olma özelliðini sürdürmektedir. Özellikle AB ile ABD arasýnda yürütülen
TTYO görüþmeleri, Brezilya ve Türkiye açýsýndan büyük önem arzetmektedir. Diðer
yandan, bu ülkeler inovasyon yeteneklerini ve teknoloji seviyelerini yükselterek daha
yüksek katma deðerli ürünlerle dünya ticaret sahnesinde yerlerini kuvvetlendirmeyi
amaçlamaktalar. Küresel ölçekte bu tür bir yeniden denge oluþumunun ve dönüþümün
sancýsýz gerçekleþmesi doðal olarak mümkün gözükmemektedir. Bu sancýyý söz konusu
toplumlarda en yoðun yaþayan kesimlerden birisi de iþ dünyasý olmaktadýr.
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Tahmin edileceði üzere, küresel eðilimler bütün ülkeler üzerinde bir þekilde etkili
olmakla birlikte bu geliþmelerin ülkeler bazýnda doðurduðu yansýmalar ve oluþturduðu
yerel dinamikler çok farklý olabilmektedir. Her ülkenin kendi tarihsel koþullarý, siyasi
ve sosyal yapýsýnýn kendine has özellikleri ve kurumsal yapýlardaki özgünlükler farklý
geliþmelere yol açabilmektedir. Bunlarýn bir kýsmý küresel geliþmelerin tetiklediði sonuçlar
olurken, bir kýsmý da kendiliðinden iç dinamiklerin bir sonucu olarak ortaya çýkmýþ
geliþmeler olabilmektedir. Ýþ dünyasý kuruluþlarý açýsýndan söz konusu yerel eðilimler
en az küresel geliþmeler kadar etkili olabilmektedir. Bu kuruluþlarýnýn içinde faaliyet
gösterdikleri ortam yerel geliþmelerden ve küresel geliþmelerin yerel yansýmalarýndan
da kuvvetli bir þekilde etkilendiði için söz konusu yerel dinamiklere de bakýlmasý bu
kuruluþlarý çevreleyen koþullarýn anlaþýlmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
Bu çerçevede raporda kapsanan ülkelere bakýldýðýnda görülen manzara ülkeler
arasýnda oldukça büyük farklýlýklar göstermektedir. AB ele alýndýðýnda yerel geliþmelerin
oldukça karmaþýk bir görünüm arzettiði ve gündemde oldukça aðýrlýkla yer aldýðý
görülüyor. AB açýsýndan iþ dünyasýný ilgilendiren en önemli yerel geliþmeler arasýnda
Tek Pazarýn oluþturulmasý, Avrupa Para Birliði, Euro krizi, AB iþgücü piyasasý, sendikalar
gibi sosyal ortaklarla iliþkiler, asgari ücret, göç, genç iþsizliði gibi konular yer tutuyor.
Bir yandan Birliðe katýlan yeni üyelerin getirdiði geniþlemenin yarattýðý sorunlar, diðer
yandan tek pazarý oluþturmanýn karmaþýk sorunlarýyla uðraþmak, bunlara ilaveten ulusal
hükümetlerin ve parlamentolarýn bakýþ açýlarýný merkezdeki Brüksel bürokrasisi ve
Avrupa Parlamentosu'yla uyumlaþtýrma çabalarý AB iþ dünyasýnýn enerjisinin önemli bir
kýsmýný iç meselelere yönlendirmesine yol açmaktadýr. Küresel finans krizinin bir uzantýsý
olarak baþlayan ve oldukça derinleþen euro krizi bu süreci daha da zorlaþtýrmýþ ve
uzatmýþtýr. AB ekonomilerinde büyüme ve krizden çýkýþ yönünde bazý olumlu sinyaller
gelmekle birlikte, konularýn giriftliði ve karar merkezlerinin iþleyiþindeki sorunlar nedeniyle
AB'nin daha uzunca bir süre kendi içine dönük bir bakýþ içerisinde olacaðý tahmin
edilmektedir.
Dünyanýn en büyük ekonomisi olan ABD açýsýndan bakýldýðýnda iþ dünyasý için önem
arzeden yerel geliþmelerin baþýnda ülkenin borç seviyesindeki artýþ gelmektedir. Kamu
borçlanmasýnda özellikle kriz döneminde yaþanan ciddi sýçrama bir yandan makroekonomik etkileri nedeniyle endiþe yaratýrken, diðer yandan özel sektörün finansman
ve borçlanma imkanlarýný daraltacak olmasý (crowding-out) nedeniyle de önem
arzetmektedir. Göçmen meselesi ve kaçak göçmen nüfusun yarattýðý sosyal, ekonomik
ve siyasi çalkantýlar da Amerikan iþ dünyasý tarafýndan son derece yakýndan izlenen bir
konu durumundadýr. Sosyal ve siyasi boyutlarýnýn yaný sýra söz konusu kaçak iþçilerin
özellikle inþaat ve tarým gibi sektörlerde yoðun olarak çalýþmalarý iþ dünyasýnýn bu
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konuya duyarsýz kalamamasýnýn önemli sebeplerinden birisi olmaktadýr. Altyapýnýn
eskimesi ve yeterince yenileme yatýrýmý yapýlamamasý da iþ dünyasý nezdinde geleceðe
iliþkin ciddi endiþeler yaratmaktadýr. Küreselleþmenin bir sonucu olarak bazý iþ alanlarýnýn
ABD dýþýna ve özellikle Çin'e kaymasý, belli sektör ve bölgelerde artan sayýda iþsiz
yaratmaktadýr. Bu sektörlerde iþsiz kalan insanlarýn eðitim ve beceri programlarý yoluyla
tekrar iþ yaþamýna kazandýrýlmasý konusu da iþ dünyasýnýn yakýndan ilgilendiði ve sosyal
sorumluluk ilkesi çerçevesinde aktif olduðu alanlardan birisi olmaktadýr.
Brezilya'nýn yerel dinamikleri, geliþmekte olan bir ülke profiline de uygun bir þekilde,
ekonomik konularýn yaný sýra sosyal ve siyasi konularý da içerdiðinden oldukça kapsamlý
bir görüntü arzetmektedir. Ekonomik konulara bakýldýðýnda, teknolojiye ulaþýmda yaþanan
sorunlar, AR-GE çalýþmalarýnýn yetersizliði, altyapýdaki yetersizlikler, devletin kontrolündeki
ticari iþletmelerin yarattýðý sorunlar, vergi rejimiyle ilgili sýkýntýlar ve þirketlerin sosyal
sorumluluklarý önemli yerel unsurlar arasýnda sayýlmaktadýr. Bunun dýþýnda ülkenin
nüfus dinamikleri, eðitim sisteminin yetersizliði, iþveren ve iþçi kesimleri arasýndaki
iliþkiler, hýzlý þehirleþme ve bunun yarattýðý güvenlik sorunlarý, saðlýk sisteminin yetersizliði,
yargý sistemindeki aksaklýklar ve ülkede demokratik sistemin daha geliþtirilmesi gibi
sorunlarýn da altý çizilmektedir.
Bir diðer geliþmekte olan ülke Hindistan'da, iþ dünyasý kuruluþlarýnýn gündem ve
faaliyetlerini etkileyen yerel geliþmeler arasýnda iþ dünyasýnýn parlamento, siyasi partiler
ve STÖ'ler ile diyaloðunu iyileþtirmeyi amaçlayan giriþimler önemlidir. Radikal sol
gruplardan oluþan Naksal hareketinin yarattýðý siyasal ve sosyal sorunlarý aþmak için
giriþilen bölgesel kalkýnma çabalarý da gündemde önemli bir yer tutuyor. Ayrýca, Hindistan'ý
bir bilgi toplumu yapmayý ve inovasyonda öncü konuma getirmeyi teþvik eden bir yapý
kurma gayretleri, büyümeyi herkesin pay aldýðý daha eþitlikçi bir platforma taþýmak,
sürdürülebilirlik ve iþ dünyasýnýn sosyal sorumluluk alanýný geniþletmek gibi konular
yer almaktadýr.
Türkiye özelinde bakýldýðýnda, Türkiye'nin küreselleþmenin ivmesinin arttýðý bir
dönemde ayný zamanda iç dinamiklerin etkisi ile ciddi bir dönüþüm içinde olmasý
nedeniyle iþ dünyasý kuruluþlarýný etkileyen birçok yerel dinamik bulunmaktadýr. Bunlardan
birisi Türkiye'nin dýþ dünyaya açýk bir ekonomi politikasý izlemesi ve dýþ politikasýný da
buna koþut bir þekilde oluþturmasý sonucunda ülkenin 1980'lerden beri çok daha dýþa
açýk bir yapýya doðru evrilmesidir. Bu süreçte, 1980'li yýllarda Özal döneminde yapýlan
liberalleþme ve dýþa açýlma yönündeki açýlýmlar iþ dünyasý açýsýndan devrim niteliðinde
bir süreci baþlatmýþtýr. Bu süreçte, 1996 yýlýnda AB ile Gümrük Birliði Anlaþmasýnýn
devreye girmesi ve ardýndan 1999 yýlýnda AB tam üyelik sürecinin baþlamasý Türkiye'yi
ve Türk iþ dünyasýný en çok etkileyen yerel dinamiklerin baþýnda gelmektedir. Bunlar
dýþýnda ülkede 2000'li yýllarda yaþanan, önce aðýr bir ekonomik krize, ardýndan ciddi
ve yapýsal bir toparlanmaya yol açan süreç iþ dünyasý açýsýndan son derece önemli
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geliþmelere neden olmuþtur. Ayrýca, 1980 sonrasý dönemde, birincisi ANAP, ikincisi AKP
döneminde olmak üzere iki ayrý dalga olarak gündeme gelen ve ticari menfaatleri ön
plana çýkaran aktif dýþa açýlma dalgalarý da oldukça önemli bir etki yaratmýþtýr. AKP'nin
2002 yýlýndan beri iktidar olmasýna yol açan politik geliþmeler ve bu süre zarfýnda yaþanan
politik dönüþüm, bu dönemde saðlanan ekonomik istikrar, Kürt sorununu çözmeyi
amaçlayan barýþ süreci gibi olumlu adýmlarýn yaný sýra son dönemde demokratikleþme
ve dýþ politika alanlarýnda yaþanan sorunlar da iþ dünyasý açýsýndan önemli yerel geliþmeler
arasýnda sayýlabilir.
Yerel dinamiklerin etkisi bir bütün olarak deðerlendirildiðinde, iþ dünyasý kuruluþlarý
açýsýndan bunlarýn küresel geliþmelerden çok daha az önemli olmadýðý ve oldukça kalýcý
sonuçlar doðurduklarý görülmektedir. Bazý ortak noktalar bulunmakla birlikte yerel
eðilimler ülke ve bölge bazýnda ciddi farklýlýklar göstermektedir. Özellikle geliþmiþ
ülkelerle geliþmekte olan ekonomiler arasýnda bu anlamda büyük farklýlýklar
gözlemlenmektedir. Örneðin, AB açýsýndan bakýldýðýnda, Tek Pazar'ýn geliþtirilmesi amaçlý
çalýþmalar iþ dünyasý kuruluþlarýnýn önemli bir kaynaðýný ve zamanýný almaktadýr. AB'nin
henüz oluþumunu tamamlamamýþ, devasa ve karmaþýk bir mekanizma olmasý çok ciddi
bir çaba gerektirmektedir. Bu nedenle, AB bünyesindeki iþ dünyasý kuruluþlarý bu süreçte
bir yandan küresel geliþmelere uyum saðlamaya çalýþýrken, diðer yandan AB içerisinde
bölgesel, ulusal ve küresel düzeydeki çýkarlar arasýnda bir denge oluþturma çabasýna
enerji harcamak durumunda kalmaktadýrlar. ABD'de yaþanan politik kutuplaþma, bütçe
sorunu ve göçmen sorunu gibi konular AB'den çok farklý bir görünüm ortaya sermektedir.
Geliþmekte olan Brezilya, Hindistan ve Türkiye'de ise siyasal ve sosyal sorunlarýn yaný
sýra eðitim, hukuk, sosyal adalet ve güvenlik, istikrar gibi sosyal dokuya ve altyapýya
iliþkin alanlarda iþ dünyasýný yakýndan ilgilendiren yerel geliþmeler ve eksiklikler söz
konusu olmaktadýr.
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5. ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ÝÞLEVLERÝ
Yukarýda ayrýntýlý olarak ele alýnan küresel eðilimler ve bunlarýn bir uzantýsý veya iç
dinamiklerin bir sonucu olarak ortaya çýkan yerel geliþmeler, iþ dünyasý kuruluþlarýný
derinden etkilemekte, bu kuruluþlarýn rol ve iþlevlerinde ciddi dönüþümler ortaya
çýkmasýna neden olmaktadýr. Bu bölümde bu yöndeki temel deðiþim alanlarý üzerinde
durulacak ve bunlarýn getirdiði yeni görev ve iþlevlerle birlikte gerektirdiði yeni odaklanma
alanlarýna ve faaliyetlere deðinilecektir.

5.1. Ýþ Dünyasýný Artan Toplumsal Rolü
Küresel geliþmelerin iþ dünyasý kuruluþlarý üzerinde yarattýðý deðiþimin en belirgin
olaný, merkezi otorite yani devletin rol ve aðýrlýðýnda önemli bir azalma olmasa bile
baþta STÖ'ler ve þirketler olmak üzere devlet dýþý örgütlerin rol ve iþlevlerinin daha
belirgin ve önemli hale gelmesidir. Küresel ölçekte yaþanan geliþmeler, eskiden yalnýzca
devlet (merkezi otorite) tarafýndan kullanýlan gücün artýk daha yaygýn ve farklý kurumlar
arasýnda daðýlmasýna yol açmaktadýr. Bu kapsamda, þirketler ve onlarýn temsilcisi
konumundaki gönüllü iþ dünyasý kuruluþlarý gittikçe öne çýkan kurumlar haline gelmektedir.
2002 yýlýnda Johannesburg'da toplanan "Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi"nde o
dönemki BM Genel Sekreteri Kofi Annan baþta olmak üzere bütün katýlýmcýlarýn bu
kapsamda üzerinde mutabakat saðladýðý bakýþ açýsý, "hükümetlerin ve toplumlarýn
ekonomik, sosyal ve çevreye dair hedeflerine ulaþmalarýnda iþ dünyasý kilit konumundadýr"
cümlesiyle ifade edilmiþtir. (McKague & Wheeler 2002:1)
Söz konusu öne çýkma ve iþ dünyasý kuruluþlarýnýn bu kapsamda artan ve çeþitlenen
amaçlarý onlarý, baþta devlet olmak üzere çevrelerindeki paydaþlarla daha fazla diyaloða
girmeye, daha fazla politika seçeneði üreten bir yapýya bürünmeye, þeffaflýða ve çok
etkin bir iletiþim politikasýna yöneltmektedir. Bunun dýþýnda, toplumlarýn ve bireylerin
iþ dünyasýndan ve iþ dünyasý liderlerinden beklentilerinde de ciddi bir deðiþim
yaþanmaktadýr. Bu beklentilere göre, günümüz dünyasýnda þirketler sadece ticari amaçlarla
mal veya hizmet üreten kuruluþlar deðil, toplumsal yaþamýn birçok alanýnda aktif olarak
sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenen, dolayýsýyla birçok insanýn hayatýna dokunan,
dünyaya açýk ve önemli bir ekonomik güce sahip olan oyunculardýr. Ancak, toplumlarýn
geliþmiþlik düzeyine ve insanlarýn algýlamalarýna baðlý olarak bu beklentiler ülkeden
ülkeye farklýlýklar da göstermektedir. Örneðin, yapýlan bir kamuoyu yoklamasýna göre
þirketlerden beklenti, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde kaliteli ve güvenli ürünler
üretmeleri, Kanada, Ýngiltere ve Avustralya'da çevreyi korumalarý, ABD, Brezilya, Fransa
ve Ýtalya'da çalýþanlara adil davranmalarý, Türkiye'de ise sosyal amaçlý kuruluþlara para
baðýþlamalarýdýr. (Cormack&Fitzgerald 2006:11-12) Ülkeler arasýndaki bu farklýlýklara
karþýn, iþ dünyasýnýn toplumun beklentilerini karþýlamak amacýna yönelik olarak
benimseyeceði en etkin yöntem, baðýþlar veya çeþitli programlarla toplumun belli
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kesimlerine destek vermekten çok yaptýðý iþi sorumluluk içerisinde ve sürdürülebilir bir
þekilde yapmaktan geçmektedir. Bunun topluma uzun vadede saðlayacaðý yararlar çok
daha büyük olmaktadýr.
Bu kapsamda özellikle geliþmekte olan Brezilya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde
ve AB'nin yeni üyelerinde iþ dünyasý kuruluþlarýnýn kapasite oluþturma, demokrasinin
geliþtirilmesi ve kurumsallaþmasý yönünde üstlenmeleri gereken rollerin de altýnýn çizilmesi
gerekmektedir. Demokrasinin bütün kurumlarýyla büyük ölçüde saðlýklý bir þekilde
iþlediði geliþmiþ Batý toplumlarý dýþýndaki ülkelerde iþ dünyasýnýn, toplumdaki artan gücü
ve rolüne koþut olarak, demokrasinin pekiþtirilmesi alanýnda oynamasý beklenen roller
çok önem kazanmaktadýr.
Bir baþka önemli küresel eðilim "birey"in gücü ve öneminin artmasýdýr. Birey bir
yandan tüketici, diðer yandan çalýþan, en önemlisi de vatandaþ ve paydaþ olarak birçok
platformda iþ dünyasýnýn muhatabý olmaktadýr. Teknolojideki geliþmeler ve siyasi alandaki
liberalleþme kadar, bireyin bir tüketici olarak dünya ölçeðinde önem kazanmasý, küresel
alanda bireye atfedilen önemi ve deðeri artýrmýþtýr. Bireyin küresel ölçekte önemi ve
aðýrlýðý artarken, iþ dünyasý kuruluþlarýnýn bireye odaklanan bir bakýþ açýsýyla hareket
etmeleri de artýk olaðan bir davranýþ biçimine dönüþmektedir.
Aþaðý yukarý küreselleþme olgusuyla birlikte önce Batý'da, daha sonra bütün dünyada
þirketlerin gündelik yaþamýna giren "kurumsal sorumluluk" (Corporate Social Responsibility)
kavramý da iþ dünyasýnýn artan toplumsal sorumluluklarý kapsamýnda yapabileceklerini
kavramsallaþtýran bir terimdir. Kurumsal sorumluluk, þirketlerin yasalarýn ruhuna aykýrý
davranmamak, etik kurallarýn dýþýna çýkmamak ve uluslararasý normlara uymak konularýnda
gönüllü olarak kendilerine dayattýklarý bir davranýþ biçimidir. Bu anlamda kurumsal
sorumluluk, þirketlerin toplum üzerindeki etkilerini ve toplumla etkileþimlerini düzenleyen
kurallar ve uygulamalar bütünüdür. Birçok þirket ve iþ dünyasý kuruluþu artýk kendi
kurumsal sorumluluk ilkelerini belirleyip kamuoyuyla paylaþmaktadýr.
Ýþ dünyasýnýn ve örgütlerinin giderek daha fazla önem kazanan toplumsal rolleri, bu
kuruluþlarý içinde yaþadýklarý ülke ve dünya konusunda daha aktif ve katýlýmcý olmaya,
hatta zaman zaman taraf olmaya doðru sürüklemektedir. Böyle bir ortamda iþ dünyasý
kuruluþlarý çeþitli konularda pozisyonlarýný oluþturmak, çoðu zaman bunlarý kamuoyuyla
paylaþmak, hatta uygulama sürecinde yer almak durumunda kalabilmektedirler. Bu iþlev,
iþ dünyasý kuruluþlarýnýn kapasitelerinin ciddi bir þekilde artýrýlmasýný gerektirmektedir.
Bu tür bir iþlevi üstlenen iþ dünyasý kuruluþlarý giderek artan oranda üniversite, düþünce
kuruluþu, STÖ gibi uzman kuruluþlarla iþbirlikleri yaparak veya uzmanlar istihdam ederek
bu rollerini gerektiði gibi yerine getirmeye çalýþmaktadýrlar. Bu iþlevin dünya ölçeðindeki
bir unsuru olarak, G20'nin bir parçasý olarak oluþturulan B20 platformunun vurgulanmasýnda
yarar vardýr. B20, 2009 yýlýnda Londra'da yapýlan G20 toplantýsýyla birlikte oluþturulmuþ
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ve G20 politik liderleri toplantýlarýna paralel olarak G20 üyesi ülkelerden iþ dünyasý
kuruluþlarý temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýlardýr. Bunun amacý, küresel
ölçekte, iþ dünyasý perspektifinin siyasi perspektifle birlikte deðerlendirilmesine imkan
saðlamaktýr. B20 toplantýlarýnda AB'yi Business Europe, ABD'yi US Chamber of Commerce,
Brezilya'yý CNI, Hindistan'ý CII ve FICCI, Türkiye'yi ise TÜSÝAD temsil etmektedir.
Ýþ dünyasý kuruluþlarýnýn bu çerçevede önem kazanan yeni iþlevlerinden bir diðeri
de öncülük ettikleri veya katýldýklarý "gayriresmi diyalog" platformlarýdýr. Artýk dünya
çapýnda bir oyuncu haline gelen, yabancý ülke siyasetçileri ve iþadamlarýnýn yaný sýra
uluslararasý kuruluþlarla da iliþkileri çok geliþmiþ olan iþ dünyasý liderleri ve kuruluþlarý
bu tür diyalog platformlarýnda sýkça yer almaktadýrlar. Bu sayede, iþ dünyasý liderlerinin
küresel ekonomik, siyasi ve sosyal konulardaki görüþleri çok daha geniþ kesimlerce
paylaþýlmakta ve kamuoyuna ulaþmaktadýr. Ayný þekilde, bu platformlar iþ dünyasý
liderlerinin toplumun diðer kesimlerinin görüþ ve beklentilerini öðrenmeleri açýsýndan
da önemli bir iþlev görmektedir. Bu sayede, iþ dünyasýnýn içinde yer aldýðý toplumla
iletiþimi geliþmekte ve bu iletiþim sayesinde önemli ekonomik ve ticari kararlar alýnýrken
diðer kesimlerin beklenti ve endiþeleri daha fazla dikkate alýnmaktadýr. Ýþ dünyasý
kuruluþlarý zaman zaman ülkeleri açýsýndan çok önemli konularýn ele alýndýðý diyalog
platformlarýna da katýlmakta ve buralarda oluþan görüþ ve önerileri gayriresmi bir þekilde
kendi resmi otoritelerine aktararak "gayriresmi diplomasi" giriþimlerinin içinde de yer
alabilmektedirler.
Bu süreçte iþ dünyasýnýn siyasetle iliþkisi de ön plana çýkmaktadýr. Ýþ dünyasý her
zaman ve aþaðý yukarý her ülkede siyasetle iç içe olmuþ, hatta siyasetin finansmanýnda
açýk veya örtülü bir þekilde yer almýþtýr. Bu raporda kapsanan ülkeler bazýnda bakýldýðýnda,
AB ve ABD gibi geliþmiþ ülkelerde iþ dünyasýnýn siyasetle iliþkisinde iletiþim, menfaati
koruma amaçlý giriþimler (advocacy) ve lobicilik faaliyetleri aðýr basmaktadýr. Farklý
menfaatlerin çatýþtýðý ve kurumsallaþmanýn ve sivil toplumun geliþmiþ olduðu bu
toplumlarda iþ dünyasý kuruluþlarý taleplerini siyasetçilere aktarmak açýsýndan toplumun
diðer kesimleriyle rekabet içinde olmak durumundadýrlar. Siyasetçi ise farklý kesimlerden
ve artýk gittikçe artan bir þekilde ülke dýþýndan gelen taleplerle iþ dünyasýnýn talepleri
arasýnda bir denge oluþturmaya çalýþmaktadýr.
Geliþmekte olan ülkelerde iþ dünyasýnýn siyasetle iliþkisi daha girift ve daha bireysel
temelde olmaktadýr. Bu ülkelerin ekonomilerindeki ikili (dual) yapý nedeniyle, iþ
dünyasýnýn kurumsallaþmýþ kesimlerinde geliþmiþ ülkelerde görülen ve yukarýda özetlenen
yapýya benzer uygulamalar artýk yaþama geçmeye baþlamýþ olmakla birlikte, iþ dünyasýnýn
kurumsallaþmamýþ ve nispeten küçük orta boy iþletmelerin aðýrlýkta olduðu kesimlerinde
iliþkilerin kiþisel boyutu hala önemli olmaktadýr (Buðra 2013). Her durumda, siyasetle
iþ dünyasý arasýndaki iliþkinin daha þeffaf bir noktaya getirilmesi açýsýndan siyasi partilerin
finansmaný ve lobicilik gibi alanlarýn küresel normlara uygun bir þekilde düzenlenmesi
ve denetlenmesi çok büyük bir önem taþýmaktadýr.
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5.2. Küresel-Yerel Ayrýmýnýn Ortadan Kalkmasý
Yaþanan geliþmeler nedeniyle, yerel küresel ayrýmýnýn ortadan kalkmasý iþ dünyasýnýn
karþý karþýya olduðu yeni durumun en göze çarpan unsurlarýndan bir diðeri olmaktadýr.
Küreselleþme, iþ dünyasý kuruluþlarýnýn artýk çok daha geniþ bir coðrafyayý, daha doðru
bir ifadeyle, bütün yerküreyi hedef alarak faaliyet göstermelerini zorunlu kýlmaktadýr.
Bunu zorunlu kýlan geliþmeler sadece dýþ ticaret, yatýrým ve üretimin uluslararasýlaþmasý
gibi ekonomik olgular deðil, Orta Doðu sorunundan küresel ýsýnmaya, göç olgusundan
spor faaliyetlerine kadar birçok ekonomik, sosyal ve siyasi faktör bu sonucun doðmasýna
katkýda bulunmaktadýr. Küreselleþen dünyada yerel gündemlerin büyük ölçüde örtüþmeye
baþlamasý, artýk her türlü çabanýn ve çalýþmanýn bütün küresel platformlar gözönüne
alýnarak yapýlmasý zorunluluðunu rutin bir uygulama olarak iþ dünyasý kuruluþlarýnýn
gündemine sokmaktadýr.
Ýþ dünyasý liderlerinin öne çýkan özelliklerinin tarihsel geliþimine bakýldýðýnda da bu
olguyu kuvvetle destekleyen bir deðiþim görülmektedir. (Gitsham&Wackrill 2012:27)
Ýkinci Dünya Savaþý öncesi dönemde Batý iþ dünyasýnda lider konumundaki iþadamlarýnýn
"büyük adam", yani kuvvetli, karizmatik ve üstün özelliklere sahip olmalarý beklenirken,
bu özellik 1950-60'lý yýllarda yerini "rasyonel yönetici"ye býrakmýþtýr. 1970'lerin ortasý ile
1980'lerde öne çýkan liderlik özelliði "deðiþim ajanlýðý" olmuþ, 1990-2000'li yýllarda
"iliþkilere önem veren liderlik" anlayýþý aðýr basmaya baþlamýþtýr. 21. yüzyýlýn öne çýkan
özelliði ise "dünya vatandaþý" olabilen iþ dünyasý liderleridir.
Bu ayrýmýn artýk tamamen ortadan kalkýyor olmasý çok kökten bir zihniyet deðiþimine
yol açmakta ve buna paralel olarak iþ dünyasý örgütlerinin yapýlanma ve faaliyetlerinin
tamamen yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadýr. Bu olgunun iþ dünyasý
örgütlerinin idari yapýlarýnda yarattýðý sonuçlar, raporun takip eden bölümlerinde ayrýntýlý
bir þekilde ele alýnacaktýr.

5.3. Artan Rekabetin Yarattýðý Sonuçlara Mücadele
Ýþ dünyasý kuruluþlarýný derinden etkileyen bir baþka eðilim ise dünyanýn her anlamda
giderek iç içe geçmesi nedeniyle diðer ülkelerden gelen rekabetin son derece
keskinleþmesidir. Rekabet sadece ihracat pazarlarýnda yaþanmamakta, þirketler kendi
pazarlarýný korumak için de ciddi bir mücadele vermek zorunda kalmaktadýrlar. Ayrýca,
üretimde kullanýlan girdilerin temininde yaþanan rekabet bu yapýyý daha da zorlaþtýrmaktadýr.
Teknolojik geliþmeler ve inovasyon bazý sektör ve alanlarda faaliyet gösteren þirketleri
çok daha temelden ve hýzlý bir þekilde etkileyebilmektedir. Rekabetin bu kadar keskin
bir þekilde artmasý ve doðal kaynaklar üzerinde ciddi bir talep baskýsý oluþmasý ülkelerin
kendi þirketlerini koruma eðilimine girmelerine neden olmaktadýr. Açýk veya gizli þekilde
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yapýlan bu tür korumacý politikalarla mücadele için çok ciddi teknik, yasal ve siyasi
çalýþmalar yapýlmasý ve giriþimlerde bulunulmasý gerekmektedir.
Bu geliþmenin doðal bir sonucu olarak bu kuruluþlar ülke dýþýnda olup bitenleri
anlamak, takip etmek ve yönlendirmek çerçevesinde birçok çalýþma yapmak, bunu
yapabilecek kapasitede ve tecrübede uzmanlarý istihdam etmek ve/veya birçok alanda
uzman danýþmanlarla çalýþmak zorunda kalmaktadýr. Bu tür korumacý önlemlerin her
ülkede devlet ve hükümet politikalarýyla ve parlamentolarýn desteðiyle yaþama geçirilmesi
nedeniyle, bununla baþ etmeyi amaçlayan iþ dünyasý kuruluþlarý kendi hükümetleriyle
de çok yakýn çalýþmak durumundadýrlar. Bu durum, iþ dünyasý kuruluþlarý ile ilgili kamu
kurumlarý arasýnda teknik düzeyde kapsamlý iletiþim ve istiþare platformlarýnýn kurulmasýný
gerekli kýlmaktadýr. Bu tür konularla mücadele etmek bakýmýndan bir diðer önemli
platform ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararasý örgütler olmaktadýr. Bu
nedenlerle, rekabete iliþkin konulardaki çabalarýn doðal bir sonucu olarak iþ dünyasý
kuruluþlarý ülke dýþýnda kendileri açýsýndan önemli geliþmeleri takip edebilmek ve
gerekirse etkileyebilmek için uluslararasý temaslarýný ve varlýklarýný artýrmak durumundadýrlar.
Bazý iþ dünyasý kuruluþlarý bu çabayý yaptýklarý seyahatler ve temaslarla yaþama geçirirken,
diðerleri kendileri açýsýndan önemli ülkelerde ofisler açarak bu süreci daha etkin bir
þekilde yönetmeyi amaçlamaktadýrlar. Bütün bu çalýþmalar bu kuruluþlarýn birçok alanda
ciddi bir idari ve finansal deðiþim geçirmelerini zorunlu kýlmaktadýr.
Rekabet açýsýndan önem taþýyan bir baþka konu iþ dünyasýnýn veya ülkenin teknoloji
düzeyi ve inovasyon kapasitesi olmaktadýr. Sahip olunan veya kullanýlan teknoloji düzeyi
günümüzde þirketler veya ülkelerin rekabet yeteneðini en fazla belirleyen faktörlerin
baþýnda gelmektedir. Teknoloji, üretim maliyetlerini düþürerek, hýzýný artýrarak veya
kalitesini yükselterek kullanan þirkete çok önemli rekabet avantajý saðlayabilmektedir.
Ayný þekilde, bir þirketin ya da ülkenin inovasyon kapasitesi de küresel rekabet alanýnda
o þirket ya da ülkeye çok önemli bir üstünlük getirebilmektedir. Bu nedenle bilgi toplumu
olmak, eðitim, AR-GE harcamalarýna ayrýlan kaynaklar, bu konudaki kamu politikalarý
ve destekleri gibi konular artýk iþ dünyasý kuruluþlarýnýn gündeminde çok önemli bir
yer tutmaktadýr. Ýþ dünyasý örgütleri, bu alanlarda üyelerine vizyon kazandýrabildikleri
ve somut adýmlar atmalarý ve kazanýmlar elde etmelerine katkýda bulunabildikleri ölçüde
kendilerini üyeleri nezdinde daha vazgeçilmez kýlmaktadýrlar.
Rekabet alanýnda yapýlan çalýþmalarýn önemli bir boyutu, iþ dünyasý adýna bu
kuruluþlarýn çok çeþitli platformlarda iþ dünyasýnýn menfaatlerini koruyucu giriþimler
yapmalarýdýr. Bu giriþimlerin bazen kendi ülkesi hükümeti ve/veya parlamentosu, bazen
baþka bir ülkenin siyasi otoriteleri ve kamuoyu, bazen de uluslararasý kuruluþlar nezdinde
yapýlmasý gerekmektedir. Özellikle uluslararasý platformlarda yapýldýðý zaman bu tür
giriþimlerin çok ciddi bir emek, uzmanlýk ve zaman verilerek yaþama geçirilmesi mümkün
olmaktadýr. Bu tür çalýþmalar da iþ dünyasý kuruluþlarýnda kapasite ve kaynak konularýný
gündeme getirmektedir.
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Rekabet açýsýndan özellikle geliþmekte olan ülkelerde hala önemini koruyan bir diðer
konu da "yolsuzluk" olgusudur. Yolsuzluk, hem ekonomik, hem de sosyal boyutlarý
olmakla birlikte, iþ dünyasý açýsýndan ekonomik kararlarda etkinliði önleyen, rekabeti
azaltan ve bundan dolayý sadece þirketlere deðil, topluma da maliyet getiren bir
uygulamadýr. Dünya Bankasý ve Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminlerine göre
yolsuzluðun toplumlara yüklediði yýllýk maliyet küresel gayrisafi hasýlanýn yüzde 5'ine
(2,6 trilyon dolar) ulaþmakta, küresel ölçekte iþ yapma maliyetini yüzde 10 artýrmaktadýr.7
Rekabet ortamýnýn iyileþtirilmesi yaný sýra toplumda ahlaki deðerlerin yükseltilmesi,
adaletsizliðin azaltýlmasý ve topluma getirdiði maliyetin ortadan kaldýrýlmasý bakýmlarýndan
iþ dünyasý kuruluþlarýnýn yolsuzlukla mücadele etmeleri de yeni iþlevleri arasýnda önemli
bir yer tutmaktadýr.

7

http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/eliminating-corruption-crucial-sustainablity (Son eriþim
25.8.2013)
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Küreselleþmenin iþ dünyasý üzerinde yarattýðý temel etkiler ve bu deðiþimin getirdiði
yeni iþlevler önceki bölümde ele alýnmýþtý. Bu bölümde, bu etkiler ve yüklenilen yeni
iþlevler ýþýðýnda bu örgütlerin yapýsý ve iþleyiþine iliþkin olarak deðiþim geçirdikleri somut
alanlar ele alýnacaktýr.
Örgüt Sayýsý ve Çeþitlenme: Ýçinde bulunulan ortam nedeniyle, bu raporda
kapsanan ülkelerin tamamýnda küreselleþme sürecinde iþ dünyasý örgütlerinde bir
çeþitlenme görülmektedir. Yeni bir küresel ortamýn oluþmasý ve var olan örgütlerin
buna uyum saðlayamamasý veya yetersiz, gecikmeli bir þekilde uyum saðlamasý yeni
örgütlerin kurulmasýnda en önemli unsur olmaktadýr. Ancak, yeni bir sektör veya coðrafi
bölge gibi tamamen yeni faaliyet alanlarýna yönelik olarak çalýþmak üzere yeni iþ dünyasý
örgütlerinin kurulmasý da söz konusu olabilmektedir. Özellikle küreselleþme olgusunun
yaþandýðý ilk dönemde kapsanan ülkelerde örgütlerde çeþitlenme ve sayýsal artýþ
görülmektedir. Ancak, bazý ülkelerde, küreselleþme sürecinin daha sonraki aþamalarýnda
bir yoðunlaþma eðilimi de görülebilmektedir. Örneðin, bu raporda kapsanan ülkelerden
Hindistan'da ve AB'de sýnýrlý da olsa bu yönde bir eðilim bulunmaktadýr. Konsolidasyonu
zorunlu kýlan etmenler olarak, raporun buraya kadarki bölümlerinde ele alýnan bütün
konular ön plana çýkmaktadýr. Özellikle, küresel geliþmelerle baþ etmekte zorlanan iþ
dünyasý örgütleri güçlerini ve kaynaklarýný birleþtirerek daha etkili olacaklarý düþüncesiyle
bu yönde adým atmaktadýrlar.
Diðer yandan, konsolidasyon olmasa bile benzer sorunlarla karþý karþýya olan iþ
dünyasý örgütlerinin iþbirliði eðilimleri de görünür bir þekilde artmaktadýr. Üstelik bu
durum sadece ayný ülke içerisinde faaliyet gösteren örgütler arasýnda deðil, farklý ülkelerin
benzer sorunlarla karþýlaþan iþ dünyasý örgütleri arasýnda da gündeme gelebilmektedir.
Örneðin, Washington DC'de temsilcilikleri bulunan ve aralarýnda Ýngiltere'den CBI'nin,
Almanya'dan BDI'nin, Türkiye'den TÜSÝAD'ýn, Hindistan'dan CII'nin, Brezilya'dan BIC'nin
ve Japonya'dan Keidanren'in bulunduðu dokuz yabancý iþ dünyasý örgütü 9 Þubat 2009
tarihinde ABD Kongresi'nin liderlerine bir mektup göndererek, ABD Kongresi'nde
gündemde olan ve ABD'de üretilmiþ ürünlerin satýn alýnmasýný teþvik eden bir yasa
teklifinin uluslararasý ticaret üzerinde yaratacaðý olumsuz etkilere dikkat çeken bir ortak
mektubu birlikte kaleme alarak göndermiþlerdir.
Zorunlu Ýþ Dünyasý Örgütlerinden Gönüllü Örgütlere Doðru Yönelim: Bu
sürecin önemli deðiþim alanlarýndan birisi de zorunlu üyelik gerektiren, resmi veya yarý
resmi iþ dünyasý örgütlerinden gönüllü örgütlere doðru hýzlý bir evrilmenin görülmesidir.
Bir yandan, yarý resmi iþ dünyasý örgütlerinin konumlarý nedeniyle daha hantal olmalarý
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ve dönemin ihtiyaçlarýna cevap vermekte yetersiz kalmalarý, diðer yandan yine dönemin
bir özelliði olan sivilleþme ve geliþen STÖ kültürü baðýmsýz olan ve gönüllülük esasýna
göre çalýþan örgütlere yönelimi ciddi bir þekilde artýrmaktadýr. Üyeler bu tür örgütlerde
daha fazla dinamizm bulduklarý gibi, yönetime katýlým ve istekleri doðrultusunda faaliyetleri
yönlendirme imkanlarýnýn çok daha fazla olmasý gibi nedenlerle bu tür iþ dünyasý
örgütlerine yönelmektedirler.
Genç Kuþaklarýn Yükseliþi: Bu süreçte görülen bir baþka olgu ise bu örgütlerin
üye yapýsý ve yönetim kadrolarýyla ilgilidir. Küreselleþmenin getirdiði dönüþümün ve
yeni geliþtirilen teknolojilerin bir sonucu olarak iþ dünyasý örgütlerine üye olan genç
kuþak giriþimci ve profesyonellerin sayýsýnda hissedilir bir artýþ yaþanmaktadýr. Üye
profilindeki bu deðiþim, ister istemez, bir süre sonra yönetim kademelerine de yansýmaya
baþlamýþtýr. Genellikle uzun süreler yönetimde kalan, tecrübeli ve neredeyse deðiþmez
yöneticilerin yerini daha sýk deðiþen, daha genç yöneticiler almaya baþlamaktadýr. Bunun
sonucunda iþ dünyasý örgütlerinde kan dolaþýmý hýzlanmaya baþlamýþ, yeni fikirlerin
gündeme gelmesi ve bu örgütlerin hem gündemi takip edebilme, hem de üyelerinin
nabzýný tutarak daha tatmin edici bir þekilde faaliyet gösterme kapasiteleri yükselmeye
baþlamýþtýr.
Artan Þeffaflýk ve Hesap Verebilirlik: Yukarýda sýralanan geliþmelerin bir sonucu
olarak bu örgütlerde þeffaflýk önemli hale gelmektedir. Yýllarca deðiþmeyen yönetici
kadrolarca yönetilen, bütçesi bilinmeyen, harcamalarý kontrol edilemeyen ve üyelik
süreci kapalý kutu olan örgütlerin sayýsý ve aðýrlýðý azalýrken, bilançolarýný internet
sitelerinde yayýmlayan ve kendisini baðýmsýz denetim firmalarýna denetlettirerek denetim
raporunu açýklayan iþ dünyasý kuruluþlarý artýk her yerde sayýca artmaya baþlamýþtýr. Ýþin
önemli noktasý, bu tür uygulamalarýn artýk bir istisna olmaktan çýkýp kural haline
gelmesidir. Ýþ dünyasý örgütlerinde bu yönde meydana gelen olumlu geliþmeler, bu
örgütlerin siyasi partiler, liderler ve toplumun diðer kesimleriyle olan iliþkisinde daha
etkin ve benzer ilkeleri dayatabilir bir konuma gelmesine de yardýmcý olmaktadýr. Kendi
evinin içini temizleyip, düzene sokan iþ dünyasý örgütlerinin güvenirlikleri artmakta,
bunun sonucunda üstlenmek istedikleri toplumsal rolün etkinliði de önemli ölçüde
yükselmektedir.
Yurt Dýþý Faaliyetler ve Temsilcilikler: Yukarýda daha ayrýntýlý bir biçimde
belirtildiði gibi, küreselleþme sürecinde yurtdýþý ve yurtiçi ayrýmýnýn ortadan kalkmaya
baþlamasý önemli bir olgu olarak gündeme gelirken, iþ dünyasý örgütlerinin yurt dýþý
temas ve baðlantýlarýnda çok ciddi bir artýþ ve çeþitlenme görülmektedir. Bunlar arasýnda,
söz konusu örgütlerin dýþ temaslarýndaki artýþlarýn yaný sýra bir takým yabancý veya
uluslararasý kurumlarla kalýcý iþbirliði ortamlarý yaratýlmasý veya bazý uluslararasý çatý
örgütlerine üye olunmasý sayýlabilir. Ýþ dünyasý kuruluþlarý açýsýndan uluslararasý temaslarý
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artýrmanýn daha kalýcý ve önemli bir adýmý da, belli önemli merkezlerde temsilcilikler
açýlmasý olmaktadýr. Örneðin Hindistan'nýn önemli iþ dünyasý örgütlerinden Confederation
of Indian Industry (CII)'nin yedi ülkede (ABD, Avustralya, Çin, Fransa, Ýngiltere, Mýsýr
ve Singapur), Almanya'nýn önemli iþ dünyasý örgütü BDI'nin Brüksel dýþýnda üç ülkede
(ABD, Ýngiltere ve Japonya), Türkiye'den TÜSÝAD'ýn ise beþ ülkede (ABD, Almanya,
Belçika, Çin ve Fransa) temsilcilikleri bulunmaktadýr.
Ýþ dünyasý kuruluþlarý açýsýndan vurgulanmasý gereken bir baþka husus, bu süreçte
ülke içerisinde faaliyet gösteren yabancý þirketlerin artmasý ve bunlarýn da söz konusu
örgütlere üye olmaya baþlamalarý olgusudur. Bu nedenle, sadece ulusal þirketlerin üye
olduðu iþ dünyasý örgütü modeli de yavaþ yavaþ ortadan kalkmakta, yerli ve yabancý
þirketlere ve bunlarýn temsilcisi olan bireysel üyelere hizmet veren bir örgüt kavramý
ön plana çýkmaktadýr. Böyle bir ortamda sadece "ulusal" bir gündemle hizmet vermenin
anlamý kalmamakta; bu geliþme de yurtdýþý ve yurtiçi ayýrýmýnýn ortadan kalkmasýna
destek olan bir unsur haline gelmektedir.
Yurt dýþý ve yurt içi farkýnýn ortadan kalkmasýnýn bir baþka boyutunda ise ülkeye
gelen yabancý heyetler, yurt dýþýndan gelen katýlýmcýlarla yapýlan toplantýlar, düzenlenen
konferanslar ve eðitim programlarý yer almaktadýr. Üyelere ve/veya kamuoyuna ve basýna
açýk bu tür faaliyetlerin yaný sýra, iþ dünyasý örgütlerinin personelinin katýldýðý toplantýlar,
seminerler ve eðitim programlarý da uluslararasýlaþma odaklý olarak yapýlan etkinliklere
dahil edilmelidir.
Ýletiþimde Yeni Yaklaþýmlar: Küreselleþmenin getirdiði yeni iþlevler ve çok önemli
fikri geliþmeler yaný sýra haberleþme teknolojilerinde yaþanan devrim niteliðindeki deðiþim
de, iþ dünyasý örgütlerinin üyeleri ve kamuoyu ile iletiþiminde ciddi bir deðiþime yol
açmýþtýr. Ýþ dünyasý artýk sadece "kar" ve "menfaat" peþinde koþan, her þeye ticari bir
perspektiften bakan bir kesim deðil, iþi giriþimcilik, mal veya hizmet üretmek olan, ama
ayný zamanda toplumun bir üyesi ve yerkürenin bir ferdi olarak sorumluluðunu bilen
bir kesim konumundadýr. Bunun bir sonucu olarak üstüne düþen toplumsal görevleri
yerine getiren ve zaman zaman öne çýkmayý ve liderlik etmeyi görev edinmiþ bir kesim
olmak durumundadýr. Dolayýsýyla, kamuoyuyla iletiþimde bu niteliksel deðiþime uygun
dil ve yöntemlerin seçilmesi gereklidir. Bu, bazýlarýnýn menfaatine aykýrý da olsa
gerektiðinde zor konularý gündeme taþýyabilen, diyaloðu teþvik eden, yeniliklere açýk,
olumlu karar ve davranýþlarý ödüllendirebilen, kimi zaman topluma moral veren ve bazen
hükümet, baþka iþ dünyasý kuruluþlarý veya toplumun geniþ kesimiyle iþbirliði yaparak
insanlarý biraraya getirebilen bir iletiþim stratejisi olmak durumundadýr. (Gitsham 2012)
Ayný þekilde, üyeleri ile iliþkilerde ise, iþ dünyasý kuruluþlarý artýk eskinin üyelerden
kopuk ve yönetimin þahsi tercihleri ve siyasal eðilimleri doðrultusunda baþýna buyruk
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hareket eden örgütleri yerine, üyelerinin taleplerini takip eden, onlarý anlamaya ve ihtiyaç
duyduklarý "hizmet"i vermeye çalýþan kuruluþlar haline gelmektedirler. Bu doðrultuda,
iþ dünyasý örgütleri üyelerine açýk, katýlýmcýlýðý teþvik eden ve üyeleri ile her konuda
iletiþimde olan þeffaf kuruluþlar haline gelmektedirler.
Üyelere Yönelik Bilgilendirme, Eðitim ve Staj Faaliyetleri: Küresel ölçekte
yaþanan deðiþimin hýzlý ve çok kapsamlý olmasý, iþ dünyasý örgütlerinin üyelerine dönük
olarak yaptýklarý bilgilendirme, eðitim, staj, ufuk açma vb. amaçlý faaliyetlerinin ciddi
ölçüde artmasý ve çeþitlenmesi sonucunu doðurmuþtur. Ýþ dünyasý örgütlerinin artýk
üyelerinin önünde koþar bir pozisyona gelmeleri, kendilerinden beklenen "öncü olma"
ve "rehberlik" iþlevlerini oldukça artýrmýþtýr. Bu tür faaliyetleri yapmak, iþ dünyasý
örgütlerinin üyelerinin küresel rekabete ayak uydurabilmeleri, fýrsatlarý zamanýnda
görebilmeleri ve bu fýrsatlardan etkin bir þekilde yararlanmalarý açýsýndan son derece
hayati bir noktaya gelmiþtir. Bu çerçevede, üyelerine yönelik olarak vizyon kazandýrýcý
ve politika önerileri geliþtirici faaliyetlerde bulunmak, üyelerini yurt içi ve dýþýndaki karar
ve kanaat önderleri ile bir araya getirmek günümüzde artýk bu kuruluþlarýn kanýksanan
faaliyetleri arasýna girmiþtir.
Devlet, Düþünce Kuruluþlarý, Üniversiteler ve STÖ'ler ile Artan ve Çeþitlenen
Ýþbirlikleri: Yine yukarýda ele alýnan yeni iþlevlerin bir parçasý olarak iþ dünyasý örgütleri
nitelikli bilgi üretmenin önemini farkederek ve bu üretimin sadece bu kuruluþlar
bünyesinde yapýlamayacaðýný görerek, bilgi üretimi yapan diðer kuruluþlarla kalýcý veya
proje bazýnda iþbirliklerine girmeye baþlamýþlardýr. Bu doðrultuda, zaman zaman çeþitli
kamu kuruluþlarý yaný sýra düþünce kuruluþlarý, üniversiteler, enstitüler ve sivil toplum
kuruluþlarýyla iþbirlikleri ve ortak çalýþmalar yapýlarak, üretilen bilgi üyeler ve/veya
kamuoyuyla paylaþýlmaktadýr. Bazý durumlarda ise iþ dünyasý kuruluþlarý kendileri
üniversitelerle birlikte enstitüler veya araþtýrma merkezleri kurarak bu faaliyeti kalýcý hale
getirmektedirler. Bazen bu tür giriþimler yabancý ülkelerde de gündeme gelmektedir.
Örneðin, TÜSÝAD'ýn Türkiye'de üç üniversite bünyesinde oluþturmuþ olduðu Dýþ Politika,
Ekonomi ve Rekabet Forumlarý ile ABD'nin baþkenti Washington DC'deki Brookings
Institution ve German Marshall Fund ile kurduðu ortak merkezler ve geliþtirdikleri
programlar bu kapsamda sayýlabilir. Ayný þekilde, Alman BDI'nin Alman Hükümeti ile
kurmuþ olduðu "Germany-Land of Ideas" (Almanya-Fikirler Ülkesi) programý veya Alman,
Ýsviçreli ve Avusturyalý kuruluþlarla oluþturduðu "Forum Vergabe" (Kamu Ýhalesi Forumu)
buna örnek gösterilebilir. Hindistan'dan CII de benzer þekilde "CII Kalite Enstitüsü" ve
hem Hindistan içinden, hem de dýþýndan partnerlarýn katýlýmýyla kurulan "CII-Triveni
Su Enstitüsü" gibi onlarca program oluþturmuþtur.
Bütçelerin Büyümesi: Faaliyetlerdeki artýþ ve çeþitlenmenin yaný sýra, yurt dýþý ve
yurt içi ayrýmýnýn ortadan kalkmasý ve yapýlan faaliyetlerin niteliðindeki yükselme iþ
dünyasý kuruluþlarýna önemli bir mali yük getirmektedir. Birçok gönüllü iþ dünyasý
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örgütünün ana gelir kaynaðý üyelerin ödedikleri aidatlardan oluþmaktadýr. Bu örgütler,
bir yandan üye bazýný geniþleterek, diðer yandan üyelik aidatlarýný yükselterek üye aidat
geliri kalemini büyütmeye çalýþmaktadýrlar. Ancak, aidatlardaki artýþýn tek baþýna bu
kuruluþlarýn artan giderlerini karþýlamasý mümkün olmadýðýndan proje bazýnda finansman,
sponsorluk, baðýþlar gibi ilave finansman yöntemleri de yaygýn bir þekilde kullanýlmaya
baþlanmýþtýr.
Kadrolarýn Niteliðinin Yükselmesi: Bu rapor kapsamýnda ele alýnan konularýn
tamamýna yakýný, iþ dünyasý örgütlerindeki insan gücü kalitesinin ciddi bir þekilde
iyileþmesi gereðine iþaret etmektedir. Kendi üyelerini bilgilendirme ve yönlendirme
durumunda olan iþ dünyasý örgütleri, giderek karmaþýklaþan ve çeþitlenen küresel ve
yerel konularý takip edebilecek, bu geliþmelerin analizini yapabilecek ve bunlara karþý
pozisyon önerileri geliþtirebilecek iyi eðitimli kadrolara ihtiyaç duymaktadýr. Ayný þekilde,
kamuoyunu ve karar vericileri bilgilendirmek ve yönlendirebilmek ve uluslararasý iliþkileri
yürütebilmek açýlarýndan da bu kadrolarýn önemi ortadadýr. Küreselleþmeyle birlikte
giderek artan bir oranda hissedilen bu baský, kadrolarda ciddi bir iyileþme ihtiyacýný
doðurmaktadýr. Ýþ dünyasý örgütleri, bütçe kýsýtlarý veya yönetsel kýsýtlar nedeniyle bazen
bu uzman kadrolarý dýþarýdan ve proje bazýnda çalýþmalarýna dahil etmekte, bazen de
kendi kurumsal yapýsý içerisinde istihdam etmektedirler. Ancak, kapsanan ülkelerdeki
iþ dünyasý örgütlerinin tamamýnda bu yönde bir deðiþimin gerçekleþtiði de görülmektedir.
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7. ÜLKE/BÖLGE ÖRNEKLERÝ
Bu bölümde, çalýþmanýn baþlangýcýnda belirtilen 5 ülke/bölge için 5 farklý yazar
tarafýndan kaleme alýnmýþ olan özgün katkýlar yer almaktadýr. Bu ülkelerin hangi
varsayýmla tespit edildiklerine raporun giriþinde yer verilmiþti. Bu ülke/bölgeler sýrasýyla
AB, ABD, Brezilya, Hindistan ve Türkiye'dir.
Bu metinlerde yer alan bazý temel hususlar raporun buraya kadar olan bölümlerinde
çoðunlukla ülke/bölge referansý verilerek kullanýlmýþtýr. Ancak, aþaðýda yer alan metinler
konuyla ilgili olarak ülke/bölge bazýnda çok daha detaylý ve derinlemesine bilgiler
içermektedir. Raporun ana konusu ile ilgili olarak söz konusu ülke/bölgede yaþanan
geliþmeleri daha kapsamlý ve derinlikli bir þekilde anlamak açýsýndan bu baðýmsýz
metinlerin okunmasýnda fayda vardýr.
Bu bölüme katkýda bulunan ve her birisi farklý ülke ve zaman dilimlerinde yaþayan
yazarlardan, metinlerin raporun hedeflediði temel analiz ve bilgileri içermesi ve metinler
arasýnda belirli bir uyum ve bütünlüðün saðlanmasý için kendi ülke/bölgeleri için aþaðýda
yer alan sorulara yanýt verecek bir metin yazmalarý talep edilmiþtir. Ancak, bunun sadece
genel bir çerçeve olduðu ve yazarlarýn bu genel çerçeveyi dikkate alarak kendi özgün
metinlerini yazmalarý beklendiði de kendilerine iletilmiþtir. Ortaya çýkan metinler,
beklendiði üzere, gerek ülkelerin birbirlerinden çok farklý olmalarý, gerekse yazarlarýn
kiþisel tecrübe ve tercihlerinin farklý olmasý nedeniyle bu sorulara bire bir ve ayný
kapsamda yanýt veren metinler olmamýþ, kendi içinde belirli bir bütünlüðü olan baðýmsýz
metinler olmuþtur. Yazarlardan gelen metinler gözden geçirilerek bunlarýn olabildiðince
bazý önemli konulara deðinmeleri hedefine ulaþýlmaya, böylece metinlerde bir paralellik
ve karþýlaþtýrýlabilirlik saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Metinler, aþaðýda sorulan sorulara büyük
ölçüde cevap vermekte, zaman zaman da söz konusu ülke/bölgeye özgü çok önemli
ve diðer ülke/bölgelerde gözlemlenmeyen bazý hususlara yer vermektedir. Bu açýlardan
aþaðýda yer alan metinlerin son derece öðretici ve ýþýk tutucu olduklarý düþünülmektedir.

7.1. Metinlerin Çerçevesini Oluþturan Sorular
Ülke/bölge metinlerinin yazýlmasý aþamasýnda bir çerçeve oluþturmak üzere hazýrlanmýþ
ve yazarlarla paylaþýlmýþ olan yedi soru aþaðýda yer almaktadýr. Bir sonraki bölümden
itibaren yer alan ülke metinleri bu sorular ýþýðýnda kaleme alýnmýþtýr.
1.Ülkeniz/bölgenizde iþ dünyasýnýn homojen olmadýðý ve tek bir kuruluþla temsil
edilmediði noktasýndan hareketle iþ dünyasý kuruluþlarýnýn tarihçesini ve örgütsel
yapýsýný kýsaca açýklayýnýz.
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2.Ülke/bölgeniz iþ dünyasý kuruluþlarý üzerinde etkili olan en önemli küresel eðilimler
hangileridir? Bu küresel eðilimlerin iþ dünyasý kuruluþlarý (tek tek þirketler deðil)
üzerindeki belli baþlý etkileri nasýl ortaya çýkmaktadýr?
3.Yeni ortaya çýkmaya baþlayan ve iþ dünyasý kuruluþlarýnýn kayýtsýz kalamadýðý ve
yerel boyutu aðýr basan ticari, sosyal ve siyasi eðilimler, talepler ve baskýlar nelerdir?
4.Ýþ dünyasý kuruluþlarý ülke/bölgenizde demokratikleþme, ifade özgürlüðü, þeffaflýk
ve piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi gibi alanlarda nasýl bir rol oynuyorlar?
5.Ülke/bölgenizde iþ dünyasý kuruluþlarý yukarýdaki sorulara yanýt verirken belirttiðiniz
küresel ve yerel eðilimlerle nasýl baþ ediyorlar? Yeni geliþmelere cevap verebilmek
açýsýndan bu kuruluþlarca üstlenilen yeni iþlevler nelerdir?
6.Ýþ dünyasý kuruluþlarýnýn bazý eski iþlevlerini terkedip yenilerini benimseyerek
kendilerini bu yeni duruma adapte etmeye çalýþýrken karþýlaþtýklarý en önemli
zorluklar nelerdir?
7.Küresel ve yerel düzeyde ortaya çýkan deðiþimler iþ dünyasý kuruluþlarýnýn misyon
ve faaliyetlerinin yaný sýra, idari, mali ve üyelik yapýlarýný nasýl etkiliyor? Ýþ dünyasý
kuruluþlarý hangi yönde evriliyorlar?

7.2. Avrupa Birliði8
Avrupa deyince akla birlik ve çeþitlilik, ikisi birden gelir. Bu iþ dünyasý ve örgütleri
için de kesinlikle geçerlidir. Þimdiki haline gelene dek Avrupa Birliði hem derinleþme,
hem de geniþleme doðrultusunda hýzlý bir geliþme yaþadý. Demir Perde'nin çökmesinden
bu yana 12 ülke Avrupa Birliðine katýldý ve Lizbon Antlaþmasý ile yeni bir hukuksal
çerçeve kuruldu. Bu antlaþma Avrupa Parlamentosu'nun yasama yetkilerini güçlendiriyor
ve karar alma süreçlerini düzenliyor. Avrupa Birliðine yeni ülkelerin de katýlmasý
bekleniyor; 9 ülkeyle katýlým müzakereleri sürüyor ya da planlanýyor.
Tek Avrupa Senedi ile Tek Avrupa Pazarý projesi 1986 yýlýnda baþlatýldýktan ve 1992
yýlýnda yürürlüðe sokulduktan sonra küreselleþmenin ivmesi olaðanüstü arttý ve Avrupa
þirketleri ve iþ çevreleri için büyük bir fýrsatlar ve tehditler penceresi açýldý. Avrupa Birliði
dünyanýn en büyük bütünleþik ekonomik bölgesidir. Arzýn ve deðerin küreselleþtiði
çaðýmýzda, þirketlerin rekabet gücü ve baþarýsý için açýk piyasalar can alýcý bir önem taþýr.
Bu nedenle, ticaret ve yatýrým için güvenilir kurallar, Avrupa iþ dünyasý çevrelerinin
gündeminin baþýnda yer alýyor. Tek Pazar'ýn, Avrupa ekonomisinin ve Avrupa Para
8

Bu bölüm Bernhard Welschke tarafýndan yazýlmýþtýr.
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Birliði'nin iþleyiþi ve geliþtirilmesi de iþ çevrelerinin ülkelerinde ve Brüksel'deki görev
ve etkinliklerinin merkezinde yer alýyor.
Ýþ Dünyasý Federasyonlarýnýn Yapýsý ve Görevi
Avrupa iþ dünyasý örgütleri büyüklükleri, üyelik yapýlarý ve misyonlarý açýsýndan
önemli ölçüde farklýlýk gösterir. Çoðu ülkede önde gelen örgütler, büyük, orta ve küçük
ölçekli þirketlerin çoðunluðunu temsil eder. Almanya baþta olmak üzere kimi istisnalar
dýþýnda, iþ dünyasý adýna konuþmanýn yaný sýra iþveren olarak da faaliyet gösterir ve
sosyal konularda ve iþgücü piyasasýnda müzakereler yürütür. Almanya gibi kimi ülkelerde
ise baðýmsýz sanayi ve iþveren örgütlerinin varlýðý nedeniyle federasyonlar ikili bir yapý
içinde bulunur. Federasyonlarýn yaný sýra Ticaret Odalarý gibi baþka örgütler de çeþitli
yasal çerçevelerde iþ dünyasý adýna çalýþmalarýný sürdürür.
Avrupa düzleminde bu örgütler güçlü bir bölgesel yapýya ve gündeme sahip bir
kurum olan Eurochambers'ýn üyesidir. Daha önce UNICE olarak bilinen BusinessEurope
ise ulusal sanayi ve iþveren federasyonlarýnýn þemsiye örgütüdür. BusinessEurope Avrupa
kurumlarýnda, Avrupa Komisyonunda ve Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa iþ dünyasýnýn
görüþlerinin savunuculuðunu yapar. Ticaret ve uluslararasý yatýrým AB'nin özel yetki
alanlarý arasýnda olduðu için BusinessEurope bu önemli alanlarda Avrupa iþ dünyasýnýn
görüþlerini koordine etme açýsýndan büyük bir rol oynar.
Toplumsal Taraflar Olarak Avrupa Federasyonlarý
Çoðu Avrupa ülkesinde geniþ bir görüþler ve pozisyonlar dizisinin savunuculuðunu
yapma görevini üstlenmiþ iþ dünyasý federasyonlarý buna ek olarak sosyal taraf olarak
da iþ görür. Kimi ülkelerde hükümetlerden baðýmsýz süreçlerde ücret ve çalýþma þartlarý
konularýnda sendikalarla görüþmeler yapar. Özellikle yeni AB üyesi olan kimi ülkelerde
ise üç taraflý görüþme geleneði sürmektedir. Avrupa'nýn geniþlemesi ve küreselleþmeyle
toplumsal taraflarýn ilgilendiði meseleler artmýþtýr. Son zamanlardaki etkinliklerin
merkezinde Avrupa iþgücü piyasalarýnýn bütünleþmesi ve iþgücü için hareket serbestisi
olmuþtur. Gençlik iþsizliði, asgari ücretler ve iþgücü göçü de son dönem konularý
arasýndadýr.
Uluslararasý düzeyde Avrupa Federasyonlarý Uluslararasý Sendikalar Konseyi (ITUC)
ile birlikte Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO) resmi danýþma organý olan Uluslararasý
Ýþverenler Örgütü (IOE) nezdinde faaliyetlerini sürdürür. Cenevre'de bulunan bu örgütler,
küresel istihdamýn temel çerçevesi ve toplumsal standartlar ve bununla ilintili konular
üzerine müzakereler sürdürür. Þu sýralarda IOE G20 Çalýþma Bakanlarý sürecine müdahil
olmakta, çýraklýk ve iþgücü piyasalarýnda yapýsal reform gibi konularda danýþmanlýk
sunmaktadýr.
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Bütün bu faaliyetler Avrupa iþverenlerine ve federasyonlarýna önemli ölçüde mali
kaynak ve nitelikli eleman seferber etme sorumluluðu yüklemektedir.
Kaynaklar, Yönetim ve Yapýsal Dönüþüm
Avrupa'daki iþ dünyasý federasyonlarý büyük ya da küçük ölçekli þirketler, sektörel
ya da yerel alt federasyonlar olabilen üyelerinin çýkarlarýna hizmet etmek için çeþitli
görevler üstlenmiþtir. Kimi federasyonlarýn ana iþi, görüþ ve pozisyonlarýn savunulmasýna
ek olarak politika tavsiyeleri ve analizler yapmaktýr. Baþkalarý yurt içi ve yurt dýþýndaki
piyasalarda belirli hizmetler sunmaya odaklanmýþtýr. Çoðu federasyon bu iki alanda
birden faaliyet gösterir. Bütün bunlar kaynaklar, finans ve yönetim açýsýndan farklý
gereksinimlere yol açar. Bütçe baskýsý üyelerin iþe inanmasýna ve sunulan temel hizmetlere
olan taleplerine göre deðiþir. Çoðu durumda öncelikleri belirlemek ve kaynaklarý
denkleþtirmek üzere sürekli bir çaba sarf etmek gerekir. Bu sorunlarla yanýt vermek
üzere kimi federasyonlar ISO standartlarýnda ileri kalite yönetimi tekniklerini devreye
sokmuþ ya da sokma çalýþmalarýný baþlatmýþtýr.
Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn bütçesi üye kiþi ve þirketlerin mali durumuna
göre önemli dalgalanmalar gösterebilir. Çoðu zaman üye aidatlarý þirketlerin cirosuna
veya istihdam düzeyine baðlýdýr. Ekonominin kötüye gittiði durumlarda federasyonlar
þirketlerin bünyelerinde kalmasýný saðlamak için mali kaynak yaratma durumuyla karþý
karþýya kalýrlar.
Avrupa'da ve uluslararasý pazarlarda rekabet örüntülerinin deðiþmesi þirketlerin
federasyonlara baðlýlýklarýný da etkiliyor. Kimi üyeler bölgesel, ulusal ve Avrupa çapýnda
farklý katmanlarda federasyonlarýn oluþturulmuþ olmasýný sorguluyor. Buna paralel olarak
misyon ve hesap sorulabilirlik açýsýndan da düzenlemeler yapmak gerekiyor. Federasyonlarýn
yeni ve daha hedefe yönelik hizmetler sunmasý ve iþ dünyasýnýn görüþ ve pozisyonlarýný
daha etkin savunmasý doðrultusunda beklentiler de artýyor. Bir süre için, Avrupa düzeyinde
faaliyet gösteren federasyonlarýn giderek ulusal sektörleri ve iþ çevrelerini temsil eden
federasyonlarýn yerini alacaðý beklenmiþti. Genel eðilim açýkça görülüyor: iþ dünyasýnýn
Avrupa düzeyinde gerektiði gibi temsil edilmesi gerekiyor ve bu nedenle ulusal ve
sektörel federasyon yapýlarýnda belli bir birleþme eðilimi var. Ancak ulusal çýkarlarýn
aðýrlýðýnýn ve yol gösterici yetki devri ilkelerinin ýþýðýnda, Avrupa'da iþ dünyasý
federasyonlarýnýn birleþme eðiliminin bir sýnýrý olduðu görülüyor.
Geniþleme ve Daha Derin Bütünleþme
Avrupa Birliði'nin geniþlemesi, iþ çevrelerinin çýkarlarýnýn temsili konusunda yeni
meseleler ortaya çýkardý. Katýlma sürecindeki ülkelerin iþ çevreleri, Avrupa Komisyonu'nun
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teþviki ve AB ülkelerindeki köklü federasyonlarýn desteði ile görüþ ve pozisyonlarýný
savunmak ve politika oluþturmak amacýyla yeni oluþumlar kurmak üzere yatýrým yaptýlar.
Bu oluþumlarýn ana sorumluluklarýndan biri, þirketler ve yatýrýmcýlarla ilgili Avrupa
müktesebat ve mevzuatýnýn yürürlüðe girmesine yardýmcý olmaktýr. Bugün bu oluþumlar,
açýk ve rekabetçi piyasalarý ve ekonomilerin daha etkin olmasýný saðlayacak önlemleri
savunmak üzere kendi ülkelerinde ve Brüksel'de önemli bir rol oynuyor.
Geniþlemeye paralel olarak, Avrupa iþ dünyasý örgütleri Avrupa Birliði'nin derinleþtirilmesi
ve yeni bir Avrupa Antlaþmasý tartýþmalarýnýn da güçlü bir biçimde içinde bulunuyor.
Önceki antlaþmalarýn ülkelerde onaylanmamasýnýn ve ulusal düzeyde süren uzun
tartýþmalarýn ardýndan Lizbon Antlaþmasý nihayet ortaya çýktý. Pek çok alanda Avrupa
Parlamentosu'nun rolünü güçlendiren Lizbon Antlaþmasý özellikle ticaret antlaþmalarý
ve baþka sözleþmelerin onaylanmasýnda son sözü Avrupa Parlamentosu'na veriyor. Ýki
taraflý ve çok taraflý ticaret görüþmelerin artan önemi karþýsýnda bu önemli bir sorumluluktur.
Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu'nun kararlarýnda bir etki yapmak istiyorlarsa, Avrupa
iþ dünyasý federasyonlarý bütün sektörler ve ülkelere tek bir sesle konuþmak durumundadýr.
Bu noktada Avrupa ekonomisinin çeþitliliði, kimi ülkelerde güçlü bir imalat altyapýsý
varken kimilerinde de hizmet sektörünün önemli olmasý bazen sorun yaratýyor. Yine
de CEFIC ya da AFEA gibi bir dizi sektörel oluþum da dahil olmak üzere federasyonlarýn
çoðu tercihlerini, geri kalan gümrük duvarlarýnýn ve baþka pazara giriþ engellerinin
kaldýrýlmasý için geniþ çaplý müzakerelerden yana kullandýlar.
AB Düzeyinde ve Ötesinde Görüþ ve Pozisyon Savunuculuðu
Avrupa iþ dünyasý federasyonlarý Brüksel ve Strasbourg'da politika yapmanýn
karmaþýklýklarýna yanýt verme göreviyle karþý karþýya bulunuyor. Bu süreci etkilemek
ve katkýda bulunmak isteyen bütün federasyonlar Brüksel'de bir varlýk göstermek
durumundalar. Geniþ yetkilere ve yasama süreçlerini baþlatma hakkýna sahip AB
Komisyonu baþvurulacak yerlerden biridir. 500'den fazla üyesi ile Avrupa Parlamentosu
da iþ dünyasýnýn gündemi açýsýndan oldukça önem kazandý. Parlamento oylamalarýnýn
nasýl sonuçlanacaðýný önceden kestirmek çoðu zaman zor oluyor. Ama bunlarýn yaný
sýra Avrupa Konseyi'ne ve üye ülkelerin hükümetlerine de seslenmek gerekiyor. Avrupa
iþ dünyasý federasyonlarý Avrupa düzeyinde etkili olmak istiyorsa, önemli ölçüde kaynak
kullanmak ve Avrupa düzeyinde iþ yapabilecek personel istihdam etmek durumundalar.
Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn ayný zamanda Brüksel'de ve baþka Avrupa
baþkentlerinde sektörel federasyonlarýn ve tek tek þirketlerin faaliyetlerine de cevap
vermeleri gerekiyor. Genellikle bütün ilgili kurumlara, bütün taraflara girdi saðlayan çok
yönlü bir yaklaþým gerekli oluyor. Geleneksel olarak iþ dünyasý federasyonlarý, toplumsal
taraflarýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn geniþ bir yasama ve mevzuat oluþturma alanýnda
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pozisyonlarýný belirlediði Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'ne (ECOSOC) de katýlýr.
Antlaþmaya göre, AB'deki bütün önemli yasama ve mevzuat giriþimlerinde ECOSOC'un
görüþüne baþvurmak zorunludur.
Bir süredir iþ dünyasýnýn Brüksel'de ve özellikle Avrupa Parlamentosu'ndaki görüþ
ve pozisyon savunma faaliyetlerinin þeffaflýðýna iliþkin kaygýlar öne çýkýyor. Ýþ dünyasý
federasyonlarý dengeli ve saðlýklý politika önerileri sunma görevlerine iþaret ederek bu
tartýþmaya cevap veriyor. Önde gelen iþ dünyasý federasyonlarý kural olarak kapsayýcý,
temsil gücü yüksek ve politik açýdan baðýmsýz olmak için ellerinden geleni yaparlar.
Avrupa Komisyonu'nda, Parlamentosu'nda ve Konseyi'ndeki politika belirleme süreçlerine
önemli katký yapmalarýný saðlayan, piyasalar hakkýndaki uzmanlýklarý ve bilgileridir.
Biliþim teknolojilerinin hýzlý geliþimi ve yaygýn kullanýmý sonucunda, Avrupa iþ dünyasý
federasyonlarý seslerini duyurma ve iletiþim için yeni yollar bulmak zorundadýr. Sosyal
medya yeni bir politik tartýþma ve medya platformudur. Seslendikleri kitleye eriþim ve
kamuoyunu etkileme amacýyla Sivil Toplum Örgütleri çoðu zaman yeni ve incelikli
araçlar kullanmaktadýr. Ýþ dünyasý federasyonlarý üyeleriyle, medyayla ve genel kamuoyuyla
kendi iletiþim kanallarýný geliþtirme göreviyle karþý karþýyadýr. Bu donaným, bilgi ve beceri
açýsýndan önemli bir yatýrým gerektiriyor. ACTA (Sahtecilik Karþýtý Ticaret Anlaþmasý)
tartýþmalarý, hýzlandýrýlmýþ bir tartýþmanýn gücüne ve internetin bir kamu politikasý forumu
olarak önemine yakýn zamandan bir örnek olarak verilebilir. Ýþ dünyasý federasyonlarý,
yeni ve geniþ bir izleyici kitlesini katýlmaya ve sonucu þekillendirmeye davet eden benzer
tartýþmalara hazýrlýklý olmalýdýr.
Küresel Piyasalarýn Önemi
Bütün Avrupa ekonomileri bölgesel ticarete ve küresel piyasalarýn geliþimine güçlü
bir biçimde baðlý ve baðýmlýdýr. Bir bölge ve Tek Pazar olarak Avrupa Birliði en büyük
küresel ticaret blokudur. Bu nedenle, Avrupa iþ dünyasý federasyonlarý ticaret ve yatýrýma
dair bölgesel ve uluslararasý her konu için önemli ölçüde kaynak ayýrmak zorundadýr.
Önemli analiz ve politika önerisi kurumlarýndan biri Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma
Örgütü'dür (OECD). 1962'de Avrupa ekonomilerinin etkinliðini ve rekabet gücünü
artýrmak için kurulan bu kurum günümüzde neredeyse bütün kýtalarda yer alan 34 ülke
hükümetinin bilgi partneri olmuþ, pek çok baþka yükselen ve kalkýnmakta olan ekonomilere
de seslenir hale gelmiþtir. OECD'nin politika üretme iþinin çerçevesi ve önemi, piyasalarda
eþitlikçi bir ortam saðlamak için geliþtirdiði hukuksal araçlarýn çoðu OECD nezdinde Ýþ
ve Sanayi Danýþma Komitesi (BIAC) için de geçerlidir. Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn
çoðu, Asya, Amerika ve Pasifik ülkelerindeki benzer örgütlerle birlikte BIAC'ýn politika
üretme faaliyetlerine katýlýr.
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Çok taraflý ticaret antlaþmasý görüþmelerinin týkanýklýða girmesi üzerine hükümetlerin
iki taraflý ya da bölgesel ticaret anlaþmalarý için görüþmeler baþlatma eðilimi ciddi ölçüde
arttý. Avrupa iþ dünyasý federasyonlarý bir dizi temel ve teknik meseleye cevap vermek
zorundalar. Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý ve Japonya ile ticaret anlaþmasý
müzakerelerinin baþlatýlmasý kararlarý bu zorunluluðu vurguluyor.
Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn uluslararasý düzeyde yer aldýðý bir baþka arena
ise G20'dir. Yabancý ülkelerdeki benzer federasyonlarla birlikte G20 hükümetleri nezdinde
görüþ ve pozisyon savunma faaliyetleri baþlatýldý ve bu faaliyetler son yýllarda B20 olarak
tanýndý. Baþka uluslararasý faaliyetlerde olduðu gibi burada da üye þirketlerin bölgesel
ve küresel deðer zincirindeki konumunu iyi anlamak önem taþýyor. Kural olarak Avrupa
iþ dünyasý federasyonlarý eþitlikçi bir ortamda, açýk ve rekabetçi piyasalarý güçlü biçimde
savunmayý sürdürüyor.
Ticaret ve Yatýrýmýn Ötesindeki Küresel Meseleler
Ancak hýzla küreselleþen dünyanýn gereksinimleri ticaret ve yatýrýmýn ötesine geçiyor.
Finansal krizin baþýnda gördüðümüz gibi, Avrupa ekonomileri dünyanýn dört bir tarafýndaki
ekonomilere sýký sýkýya baðlý ve baðýmlý durumdadýr. Avrupa gündemi de, küresel
gündem de, üyelerin çok çeþitli çýkarlarýna özenle yaklaþmayý ve bu çeþitliliði analiz
etmeyi gerektiriyor. Bu da, sýnýrlar ve kýtalar aþan tartýþmalara girebilecek iþ dünyasýnýn
ve hükümetlerin uluslararasý kurumlarýnda iþ yapabilecek nitelikte yetiþmiþ eleman
gereksinimini gündeme getiriyor. Böyle bir gereksinim bütçelerde yeni ek talepler, yurt
içi, Avrupa düzeyinde ve uluslararasý faaliyetlere iliþkin önceliklerin belirlenmesinin daha
zorlaþmasý anlamýna geliyor. Yabancý pazarlarda ve Brüksel'in ötesinde varlýk göstermek
Avrupa federasyonlarýnýn prestiji ve eriþim imkanlarý açýsýndan bir avantaj olabilir. Ulusal
hükümetler hala kendi ekonomilerini teþvik etmenin yollarýný arýyor ve yabancý pazarlarda
þirketler ticari hizmetler sunuyor. Avrupa Komisyonu, uluslararasý pazarlarda iþ yapan
Avrupalý þirketlere destek veren kurumlarý Avrupa düzeyinde birleþtiren bir að geliþtiriyor.
Ýnternet ve ileri biliþim teknolojileri, federasyonlar ve Avrupa'da yerleþik üyeleri
üzerinde büyük bir harcama baskýsý oluþturuyor. Bu alanda karmaþýk teknik donaným
ve yetkin personel, görüþ ve pozisyon savunma faaliyetinde etkili ve baþarýlý görünmek
isteyen federasyonlar için bir zorunluluktur. Küreselleþme ve Avrupa bütünleþmesinin
daha da derinleþmesi ile birlikte federasyonlarýn ulusal ve uluslararasý düzeyde üyeleriyle,
hükümetlerle, uluslararasý kurumlarla ve medyayla iletiþim ihtiyaçlarý da olaðanüstü arttý.
Siber güvenlik ve kritik altyapýnýn güvenliði þirketler için büyük ve hala daha da büyüyen
bir kaygý kaynaðýdýr. Günün ihtiyaçlarýna cevap vermek isteyen federasyonlar bu
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alana da el atmak, konuyla ilgili meselelerin teknik ve uluslararasý boyutlarýný kavramak
zorundalar. Ulusal hükümetler þirketlerin ve ekonominin iþleyiþini güvence altýna almak
için federasyonlarýn atýlmasý gerekli adýmlarý hitap ettikleri kesimlere iletmesi beklentisi
içindeler. Federasyonlarýn çoðunda bu amaçla kurulmuþ komiteler bulunuyor.
Son Ekonomik ve Finansal Krizin Sonuçlarý
Finansal piyasalardaki ciddi kriz ve onu izleyen küresel ekonomik resesyon Avrupa
iþ dünyasý federasyonlarýný ciddi bir biçimde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.
Üyelikler gönüllülüðe dayandýðý ve aidatlar GSYÝH ve istihdam düzeyi gibi ekonomik
göstergelere baðlý olduðu için krizin ilk ve dolaysýz etkisi aidatlar üzerinde oldu. Pek
çok federasyon personel ve sunulan hizmetlerden kesinti yapmak zorunda kaldý. Euro
bölgesinde hala finansal kriz tehdidinin varlýðýný sürdürmesi yüzünden federasyonlarýn
bir bölümünde krizin etkilerinden kurtulmayý geciktiriyor.
Esasa iliþkin olarak ise, kriz federasyonlarýn karþýsýna finansal piyasalarda istikrar,
saðlýklý bir kamu maliyesi ve yapýsal reformlar konusunda uygun önlemlere iliþkin ortak
bir pozisyon oluþturma görevini koydu. Ýþ dünyasý federasyonlarý sürekli olarak ulusal
gündemleriyle üyeleri için Avrupa düzeyinde ortak pozisyonlar arasýnda mekik dokuyor.
Bu durum, federasyonlarýn üyeleri için çekiciliði, kaynaklarýn Brüksel ve ulusal baþkentler
arasýnda paylaþtýrýlmasý ve Avrupa çapýndaki örgütlenmelere üyelik katkýsý açýsýndan
sýkýntýlar yaratýyor. Bugün, Avrupa iþ dünyasýnýn temsil ediliþi, bir yanda Avrupa
düzeyindeki sektörel federasyonlar, bir yanda da ulusal federasyonlarla bir matrise
benziyor. Federasyonlara üye þirketlerin çoðu zaman ulusal düzeyin ötesine geçen bir
dizi çýkarý oluyor. Küçük ve orta ölçekli þirketler kendi yerel piyasalarýna odaklanmaya
eðilimli ve aralarýnda bir bölümü yabancý ülkelerden kaynaklanan faaliyetleri esas olarak
rekabet olarak görüyor. Diðer bölümü ise açýk piyasalarýn ve Avrupa ölçeðine yayýlan
deðer zincirinin, þirketlerin, ulusal ekonomilerin ve Avrupa refahýnýn sürdürülebilir
baþarýsý için bir gereklilik olduðunu kavrýyor. Hükümetler ve yerel yönetimler hedefe
yönelik önlemlerle kendi pazarlarýnda þirketleri desteklemeye çalýþýyor. Tek Pazar kurallarý
rekabet açýsýndan eþitlikçi bir oyun alanýnýn varlýðýný güvence altýna alýyor. Ancak aþýrý
bir düzenleme mevzuatýnýn rekabeti boðacaðý ve þirketlere yük olacaðý yolunda bir kaygý
da vardýr. Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn içinde faaliyet gösterdiði güncel ortam
böyle. Eðer üyelerini korumak ve yeni üyeler çekmek istiyorlarsa, dengeli ve kapsayýcý
mesajlar vermeleri ve deðer taþýyan hizmetler sunmalarý gerekiyor.
Küresel Piyasalar ve Ýþ Dünyasýnýn Sorumlu Davranýþý
Avrupa pazarýnda ve küresel piyasalardaki þirketlerden belli toplumsal ve çevresel
standartlara uymalarý beklenir. Elbette standartlar ve yasal zorunluluklar ülkeden ülkeye
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deðiþir. Sýnýrlarý aþan þirketler için önde gelen standartlardan biri Çok Uluslu Þirketler
için OECD Rehberi'dir. OECD Rehberi kapsayýcýdýr; insan haklarý, istihdam ve sýnai
iliþkiler, çevre, rüþvet, tüketici çýkarlarý, teknoloji, vergi ve rekabet gibi alanlarý da içerir.
OECD ülkelerinin hükümetleri kendi iþ dünyasý çevrelerinde Rehber'in gönüllü olarak
benimsenmesini destekler. Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn tutumu da bu yöndedir.
Kendi ülkelerindeki OECD ofisleriyle iþbirliði içinde, þirketlerin Rehber'deki ilkeleri
sorumluluklarýný üstlenerek gerektiði gibi uygulamaya sokmalarýna yardýmcý olur.
Ýþ dünyasýnýn sorumlu davranýþý, Avrupa ve dünya kamuoyunda giderek daha ön
plana çýkmaktadýr. Küresel ticaret ve deðer zincirinin önem kazanmasýyla meseleler
birbirinden yalýtýlarak tek tek ele alýnamaz hale gelmiþtir. Yakýn süre önce Bangladeþ'te,
Avrupa'daki ve baþka yerlerdeki perakendeciler için üretim yapan dokuma fabrikasý
binasýnýn çökmesinin doðurduðu trajedi bu duruma örnektir. Baþka yerlerdeki muadilleri
gibi, Avrupa iþ dünyasý federasyonlarý da bu ve benzeri durumlar için uygun yanýtý bulma
sorumluluðuyla karþý karþýyadýr.
Sonuçlar
Avrupa bütünleþmesinin hýzla geliþmesi, küreselleþmenin hýzlanmasý ve yeni biliþim
teknolojilerinin piyasalar ve ticaret üzerindeki etkisi, Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýný
bir dizi görevle karþý karþýya býraktý. Birincisi, politika önermek, görüþ ve pozisyonlarýný
savunmak üzere federasyonlar karmaþýk bir Avrupa pazarýnda kendilerini konumlandýrmanýn
baþarýlý yollarýný bulmak zorundalardýr. Ýkincisi, üyelerinin çýkarlarýndaki çeþitliliði ve
karmaþýklýðý anlamalarý ve bir bütün haline sokabilmeleri gerekiyor. Ve nihayet, hem
kendi içlerinde, hem de hükümetler, medya ve geniþ kamuoyuyla iliþkilerinde yeni
iletiþim yollarý bulmak durumundalardýr.
Üyelerin ve þirketlerin ulusal ve bölgesel düzeyde çýkarlarýný savunmanýn ve hizmet
almanýn katma deðerini görmeleriyle Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn birleþme ve
bütünleþme süreci, doðal bir sýnýra ulaþacaktýr. Ulusal federasyonlar, üye þirketlere yurt
içindeki ve Brüksel'deki yasama ve mevzuat hazýrlama süreçlerinde yol göstermek gibi
önemli bir iþlevi yerine getirmeyi sürdürecektir. Yeni üye ülkelerdeki federasyonlar bir
yandan yeteneklerini geliþtirirken, bir yandan da iþveren olarak ve AB içindeki yeni
sorumluluklarýný yerine getirme çabasý içindelerdir. Avrupa iþ dünyasý federasyonlarýnýn
üyelik yapýsý da bütünleþmenin derinleþmesi ve küreselleþme ile birlikte deðiþiyor. ABD,
Çin ve baþka ülkelerden þirketler de bu federasyonlarýn kapýsýný çalabilir ve iyi bir
kurumsal yurttaþ olarak kabul edilmelerini talep edebilir. Avrupa toparlanýp bütünlüðünü
saðlarken, dünya da kapýmýzý çalýyor.
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7.3. Amerika Birleþik Devletleri9
ABD Ýþ Dünyasý Örgütlerinin Genel Görünümü: Çeþitlilik, Etkililik ve Küresellik
ABD iþ dünyasý, ülkenin kendisi gibi hem büyüktür, hem de bir iç çeþitliliðe sahiptir.
En tepede bulunan 100 yýllýk ABD Ticaret Odasý büyük ve küçük ölçekli 3 milyon üye
þirketiyle dünyanýn en büyük iþ dünyasý federasyonudur. ABD'nin dört yanýndaki binlerce
eyalet ya da yerel ticaret odasý da ABD Ticaret Odasý'nýn üyeleri arasýndadýr. Bunlarýn
yaný sýra, ABD Ticaret Odasý, altý kýtada yer alan ve bulunduklarý piyasalarda ABD
þirketlerinin çýkarlarýný temsil eden 100'ün üzerinde Amerikan Ticaret Odasý'nýn oluþturduðu
bir küresel aða sahiptir.
ABD Ticaret Odasý farklý iþ kollarýndan üyeleriyle en büyük iþ dünyasý örgütüdür,
ancak baþka önemli kuruluþlar da vardýr. Bunlar arasýnda Ulusal Ýmalatçýlar Birliði (NAM:
National Association of Manufacturers), Ýþ Dünyasý Yuvarlak Masasý (Business Roundtable,
CEO odaklý bir örgüt), Hizmet Sektörleri Koalisyonu (Coalition of Services Industries)
ve ABD Uluslararasý Ýþ Konseyi (U.S. Council for International Business, ABD iþ dünyasýný
Uluslararasý Ticaret Odasý'nda, OECD'de ve Uluslararasý Ýþverenler Örgütü'nde temsil
eden kuruluþ) sayýlabilir.
ABD iþ dünyasý örgütlerinin genel manzarasýndaki bir diðer özellik bir dizi sektörel,
iki taraflý ve sorun odaklý topluluðun varlýðýdýr. Her faaliyet alanýnda en az bir, pek
çoðunda farklý politika önceliklerine odaklanmýþ birden fazla iþ örgütü bulunur. Ýleri
teknoloji, ilaç, kimya, enerji, havacýlýk, otomotiv, finans, tarým ve eðlence sektörleri en
büyük ve en etkili iþ örgütlerine sahip iþ kollarý arasýndadýr. Özellikle ticaret ve yatýrým
konularýnda, belirli bir mesele konusunda iþ dünyasýnýn çýkarlarýný temsil eden birlikler
de mevcuttur. Bunlar arasýnda en eskilerinden biri Ulusal Dýþ Ticaret Konseyi'dir (National
Foreign Trade Council); Amerikan Ticareti Acil Durum Komitesi (Emergency Committee
for American Trade) ve Uluslararasý Yatýrým Örgütü (Organization for International
Investment) de bu tür kuruluþlar arasýnda sayýlabilir.
ABD'deki ekonomik faaliyet içinde dýþ ticaretin payýnýn büyümesi ve ABD'nin yabancý
ülkelere doðrudan yatýrýmýnýn artmasýyla birlikte, ABD iþ dünyasý örgütleri giderek artan
ölçüde uluslararasý bir karakter kazandý. Bunun sonucu olarak, bir yandan (uluslararasý
iþlerle ilgili bölümü en büyük ölçekli kurum olan) ABD Ticaret Odasý veya NAM gibi
geleneksel iþ dünyasý örgütleri kaynaklarýnýn giderek artan bir bölümünü küresel
meselelere ayýrýrken, bir yandan da ABD ile önde gelen partner ekonomiler ile arasýnda
ticari iliþkileri geliþtirmek için iki taraflý kuruluþlar oluþturuldu. Bunlar arasýnda Transatlantik
Ýþ Konseyi (ABD ve AB) veya ABD - ASEAN Ýþ Konseyi (ABD ve Güneydoðu Asya) gibi
9
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kimileri bölgelerarasý nitelik taþýyan örgütlerken, ABD - Hindistan Ýþ Konseyi, ABD Brezilya Ýþ Konseyi (bu ikisi ABD Ticaret Odasý bünyesindedir), ABD - Çin Ýþ Konseyi,
ABD - Rusya Ýþ Konseyi gibi kuruluþlar belirli ülke pazarlarýna odaklanýr.
Bunlara ek olarak ABD iþ dünyasý örgütlerinin genel görünümü, Alman Sanayi
Federasyonu, Alman Ticaret ve Sanayi Odalarý Birliði, Britanya Sanayi Konfederasyonu,
Danimarka Sanayi Konfederasyonu, Türk Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliði, Hindistan Sanayi Konfederasyonu gibi yabancý ülke örgütlerinin
ABD'de bir mevcudiyet göstermesiyle de uluslararasýlaþmýþtýr. Benzer þekilde kimi ABD
iþ dünyasý örgütleri de Brüksel ve Pekin gibi kimi önemli baþkentlerde bürolar kurmuþtur.
ABD'deki iþ dünyasý örgütlerinin sayýsý ve temsil ettikleri meseleler ve iþ kollarýndaki
kimi örtüþmeler göz önüne alýndýðýnda, ilk bakýþta özel sektörün daha derli toplu ve
düzenli bir yapýyla çýkarlarýný daha etkin þekilde savunabileceði sonucu akla gelebilir.
Aslýnda ortak hedeflerine ulaþmak için farklý örgütler hem kapalý kapýlarýn ardýnda, hem
de kamuya açýk olarak kayda deðer bir iþbirliði içindedir. Bu durum bu örgütlerin üyeleri
açýsýndan anlamlý ve önemli olmak için bir rekabet içinde olmadýklarý anlamýna gelmez;
böyle bir rekabet hep vardýr. Ancak önemli çýkarlar söz konusu olduðunda, politika
yapýcýlar, yasama organý üyeleri ve kamuoyu üzerinde güçlü bir etki yapmak için çoðu
zaman iþ dünyasý örgütleri güç birliði yapar.
Hýzlanan Uluslararasýlaþma Süreci
ABD ekonomisi son yirmi yýlda giderek hýzlanan bir uluslararasýlaþma süreci yaþadý.
ABD'den çýkan ve ABD'ye giren yatýrým akýmlarýnýn toplam tutarý 1990 yýlýnda 100 milyar
dolar kadarken, bu tutar 2011 yýlýnda 600 milyar dolar'a yükseldi ve ABD'nin doðrudan
yabancý sermaye yatýrýmlarý 4 trilyon dolar'a ulaþtý. ABD'nin mal ve hizmetler dýþ ticaretinin
(ithalat ve ihracat toplamý) GSYÝH'ya oraný 1990 yýlýnda yüzde 10 iken, 2012 yýlýnda
yüzde 30'a çýktý. ABD Ticaret Odasý'na göre ABD'de 38 milyon kiþinin istihdamý dýþ
ticarete baðýmlý. ABD ekonomisinin dünyayla artan bu bütünleþmesi, küresel orta sýnýfýn
yükseliþi, ülke içinde ve yabancý ülkelerde rekabet baskýsýnýn artýþý ve küresel ekonomik
çok kutupluluðun geliþmesi gibi birbiriyle baðlantýlý olgular tarafýndan tahrik ediliyor.
BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve Türkiye, Endonezya
ve Meksika gibi baþka büyük yükselen piyasalar son on yýl boyunca yapýsal reformlarý,
istikrara yönelik makroekonomik politikalarý baþarýyla hayata geçirmeleri ve iç pazarlarýný
dýþarýya açmalarý sayesinde güçlü bir ekonomik büyüme gerçekleþtirdi. Bu dönüþüm,
bu ülkelerde ve baþkalarýnda ABD kaynaklý mal ve hizmetlerin fiili veya potansiyel
müþterisi olan yeni orta sýnýf yurttaþlar kitlesinin ortaya çýkmasýný saðladý.
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Ayný zamanda, bu yükselen ekonomilerdeki, (tüketim mallarý, elektronik, enerji,
taþýmacýlýk, inþaat, gýda ve tarým da dahil olmak üzere) geniþ bir iþ kollarý yelpazesinde
faaliyet gösteren yerel firmalar, kendi iç pazarlarýndaki baþarýlarýna dayanarak uluslararasý
alana doðru açýldý. Bu þirketler ABD firmalarý için sadece rakip olmakla kalmadý, ayný
zamanda önemli tedarikçiler ve ortak giriþim partnerleri haline de geldi.
Yükselen ekonomilerin büyümesi ve yerel þirketlerinin güçlü uluslararasý rakiplere
dönüþmesi ABD'nin küresel ekonomi içindeki konumunu etkileyebilir. Son yirmi yýl
boyunca ABD'nin küresel ekonomi içindeki payý yüzde 25'in biraz üzerinde, yükselen
ekonomilerin dinamizmi göz önüne alýnýrsa, þaþýrtýcý biçimde güçlü bir konumda sabit
kaldý. Önümüzdeki yýllarda bu durumun böyle devam edip etmeyeceði hem politika
yapýcýlar, hem de iþ dünyasý için temel soru. Canlanan imalat sanayi ve yeni yerli enerji
kaynaklarý sayesinde ABD ekonomisinin saðlýklý bir büyüme dönemine girmesi beklenirse
de, BRICS ülkeleri ve diðer yükselen ekonomilerin önümüzdeki yýllarda ABD ve Avrupa
Birliði gibi daha geliþmiþ ekonomilerle arayý kapatacak biçimde daha yüksek büyüme
oranlarý elde etmesi de muhtemel görünüyor.
Transatlantik bölgesi dýþýndaki hýzlý büyümenin 10 ya da 20 yýl boyunca sürmesinin
toplam etkisi küresel ekonomik yönetiþimi de belirleyecektir. 2008 krizinin ardýndan
politikalarý oluþturma forumu olarak G20'nin yükseliþinin gösterdiði gibi, ABD ve Avrupalý
partnerleri küresel ekonomik güç dengesindeki deðiþikliklere cevap vermek için yükselen
ekonomilerle politik iliþkilerine hýz kazandýrmak zorundalar. Çok taraflý dýþ ticaret
görüþmelerinin Doha Turunu sonuçlandýrmanýn 10 yýlýn ardýndan baþarýlamamasý da
uluslararasý ekonomik manzaradaki deðiþimin bir baþka dýþavurumudur.
Bu yeni küresel eðilimler, iþ dünyasý açýsýndan bir dizi önemli sonuç doðurmaktadýr.
Ticaret ve Yatýrýmýn Savunulmasýnda Öncü Rol
Öncelikle, bütün iþ dünyasý örgütleri, ABD'nin uluslararasý ekonomide canlý bir varlýk
göstermesine yönelik daha geniþ bir çabanýn parçasý olarak aktif bir dýþ ticaret ve yatýrým
politikasýný savunmak üzere kaynaklarýný artan ölçüde seferber etmektedir. Öyle ki, son
iki ABD hükümetinin önemli dýþ ticaret politikasý baþarýlarýnýn önde gelen iþ dünyasý
örgütlerinin birleþik çabasý olmadan hedefe ulaþamayacaðýný söylemek abartý sayýlmaz.
Ekonomik büyüme ve yeni istihdam yaratýlmasý açýsýndan ne kadar önemli olursa
olsun, iþ dünyasý sadece ABD firmalarýnýn yabancý pazarlara eriþimini artýrmaya çalýþmýyor.
ABD'deki istihdamýn yüzde 5'i, Ar-Ge harcamalarýnýn yüzde 15'i ve ihracatýn yüzde 18'i
yabancý ülke þirketleri tarafýndan saðlandýðý için ABD piyasalarýnýn yabancý yatýrýmlara
açýk tutulmasýna yönelik bir kaygý da var. ABD þirketleri mal ve hizmetlerine giderek
artan ölçüde dýþ kaynak kullanarak deðer eklediði ve bu amaçla mal ve hizmetler son
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kullanýcýya ulaþmadan önce ülke sýnýrlarýný defalarca aþmayý gerektiren bir dizi karmaþýk
etkileþim gerektiði için, küresel tedarik zincirlerinin etkinliðinin korunmasý yakýn dönemde
öncelikli bir önem kazandý. Tedarik zinciri olgusu, nihai ürünlerde girdi olarak kullanýlmak
üzere ABD'ye giren yabancý ülke ürünlerinde ithalat engellerinin düþük tutulmasýnýn iþ
dünyasý örgütleri için önemini artýrdý. Ýki yönlü, ihracatta olduðu kadar ithalatta da serbest
ticaret öncelik kazandý.
Dýþ ticaret konusunda, ABD'deki iþ dünyasý örgütleri geleneksel olarak, Dünya Ticaret
Örgütü (WTO) baþta olmak üzere çok taraflý liberalizasyonun savunucusu olmuþtur.
Doha Kalkýnma Turu 2001'de baþladý. Ýþ dünyasý WTO'da somutlaþan saðlam bir kural
temelli uluslararasý ticaret sistemini savunmayý sürdürdü. Bununla birlikte 10 yýl süren
müzakerelere raðmen Doha Turu, bir tarafta ABD ve Avrupa Birliði, diðer tarafta bir dizi
hýzla yükselen ekonomi arasýndaki görüþ farklýlýklarý nedeniyle bir sonuca baðlanamayacak
kadar karmaþýk bir durumun mevcut olduðunu ortaya koydu; vurgu iki taraflý ve birkaç taraflý müzakerelere doðru kaydý. ABD'nin 19 ülkeyle Serbest Ticaret Antlaþmasý
bulunmaktadýr ve bunlarýn çoðu 2000 yýlýndan bu yana imzalanmýþtýr. ABD'nin Serbest
Ticaret Antlaþmasý yaptýðý ülkelerle hem ihracatý hem de ithalatý ABD dýþ ticaret artýþ
hýzýndan daha hýzlý büyümektedir.
ABD - Kore, ABD - Kolombiya ve ABD - Panama Serbest Ticaret Antlaþmalarýnýn
2011 yýlýnda ABD Kongresinde kabul edilmesi için iþ dünyasý örgütleri en önde mücadele
etti. Asya - Pasifik bölgesindeki 12 ülkeyi (Avustralya, Brunei, Þili, Kanada, Japonya,
Malezya, Yeni Zelanda, Peru, Singapur, ABD ve Vietnam) içeren Trans-Pasifik Ortaklýk
Antlaþmasý (TPP) için sürmekte olan müzakerelerde de iþ dünyasýnýn desteði önemli bir
etken oldu. TPP, düzenleme ve denetim, fikri haklar ve yatýrým politikalarý gibi alanlarda
önceki iki taraflý ve çok taraflý ticaret antlaþmalarýnýn hiç eriþemediði düzeyde yeni
standartlar getirmeyi hedefleyen iddialý bir giriþimdir. ABD iþ dünyasý örgütleri, þu anda
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde 18 ülke arasýnda müzakere edilen birçok taraflý antlaþma
olan Uluslararasý Hizmetler Antlaþmasý'nýn da en güçlü savunucularý arasýnda yer
almaktadýr.
Transatlantik Ekonomik Ýliþkilerde Ýnovasyon
ABD Baþkaný Obama, Avrupa Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy ve Avrupa
Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso tarafýndan 2013 Haziran ayýnda baþlatýlan
Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý (TTIP), ABD iþ dünyasýnýn dýþ ticaret politikalarý
alanýndaki etkisine özellikle kayda deðer bir örnek olarak gösterilebilir. Mal ve hizmetler
ticareti, yabancý sermaye yatýrýmý ve denizaþýrý iþtiraklere yapýlan ticari satýþlarýn tamamý
dahil edildiðinde Avrupa Birliði, ABD'nin en büyük ticari partneridir. Transatlantik
ekonomik iliþkiler dünya ticaretinin üçte birinden fazlasýný ve küresel GSYÝH'nýn yaklaþýk
yarýsýný oluþturur.
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ABD ve Avrupa Birliði arasýndaki iliþkilerin derinleþtirilmesi giriþimlerinin geçmiþi,
iki pazar arasýndaki engelleri azaltmayý hedefleyen 1995 Yeni Transatlantik Gündem
müzakerelerine ve 2007'de bu faaliyetin Transatlantik Ekonomik Konseyi ile daha resmi
bir yapýya kavuþmasýna dayanýr. Ancak, ABD Ticaret Odasý'nýn öncülüðünde ABD ve
Avrupa iþ dünyasý örgütlerinin bu fikri bütün güçleriyle desteklemeye baþladýklarý 2011
yýlýna kadar iki taraf da dört baþý mamur bir serbest ticaret antlaþmasý oluþturma zamanýnýn
geldiðini kabul etmiþ deðildi.
ABD Ticaret Odasý ve Atlantik'in iki yakasýndaki partnerleri ABD ve AB'deki yavaþ
ekonomik büyümenin ve küresel ekonomik yönetiþimde oynadýklarý ortak rolü koruma
ihtiyacýnýn transatlantik ekonomik iliþkilerde büyük bir atýlým gerektirdiðini savundular.
2011 Kasým ayýndaki zirve toplantýsýnda ABD ve AB yöneticileri, ABD Ticaret Temsilcisi
ve AB Ticaret Komiseri baþkanlýðýnda bir "Ýstihdam ve Büyüme Üst Düzey Çalýþma
Grubu" kurulmasýna karar verdi. Bu çalýþma grubunun faaliyeti, iddialý ve kapsamlý bir
iki taraflý ticaret politikasý giriþiminin gerekliliði konusunda resmi bir transatlantik
konsensüs oluþmasýný saðladý. ABD ve AB'nin her ikisinin de iþgücü, çevre ve sosyal
konularda benzer yüksek koruma düzeyine sahip ileri ekonomiler olmasý veri alýndýðýnda,
TTIP'nin ticaret ve yatýrým antlaþmalarýnýn neleri baþarabileceði konusunda yeni bir
standart oluþturmasý ve günün birinde çok taraflý antlaþmalarla, dünya ölçeðinde
benimsenebilecek yeni kurallar yaratmasý beklenebilir.
Küresel ekonomideki deðiþimler, iþ dünyasý örgütlerini geniþ anlamda ticaret politikasýna
odaklanmanýn ötesine götürüyor ve giderek enerjilerinin daha büyük bir kýsmýný fikri
mülkiyet haklarý, rekabet politikalarý, devlet iþletmeleri, ürünlerin yerel içeriði ve
yerelleþtirme gibi bir dizi yeni politika meselesine ayýrmaya sevk ediyor. ABD iþ dünyasý
örgütleri bu meselelerle iliþkili hedeflerini dýþ ticaret müzakerelerinde savunmakla
kalmadý, ayný zamanda dýþ ticaret görüþmeleri için düzenlenen forumlarýn dýþýnda da
gündeme getirdi.
Bu meseleler arasýnda fikri mülkiyet konusu özel bir önem kazanmýþ durumdadýr.
Dünya Ticaret Örgütü'ne göre 2011 yýlýnda ABD ülkeler arasý fikri mülkiyet akýmlarýndan
telif ve lisans ödemeleri çerçevesinde 104 milyar dolar kazandý. Bu rakam toplam tutarýn
yüzde 39'unu oluþturuyor ve diðer büyük ekonomilerin payýna kýyasla açýk arayla önde
bulunuyor (ikinci ve üçüncü büyük paylar 40 milyar dolarla AB'ye ve 29 milyarla
Japonya'ya ait). ABD Patent ve Marka Ofisi'nin rakamlarý, ABD ekonomisinde, 2010
yýlýnda 27 milyon kiþinin istihdamýnýn fikri haklarla doðrudan iliþkili iþ kollarýnda
gerçekleþtiðini, yaklaþýk 13 milyon kiþinin istihdamýnýnsa fikri haklarla dolaylý olarak
iliþkili olduðunu, yani toplamda ABD toplam istihdamýnýn dörtte birinden fazlasýnýn
doðrudan ya da dolaylý olarak fikri haklarla iliþkili olduðunu gösteriyor. Ýnternet fikri
haklara dayalý ürün ve hizmetlerin yaratýlmasýný ve daðýtýmýný kolaylaþtýrýyor fakat
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fikri haklar korsanlýðýna giriþmeyi de daha kolay hale getiriyor. Bu nedenle hem TPP
ve TTIP gibi dýþ ticaret müzakerelerinde, hem de ABD'nin BRICS ülkeleri ve diðer ana
ticaret partnerleriyle iliþkilerinde fikri haklar konusunun ABD iþ dünyasý örgütleri açýsýndan
temel bir kaygý olmayý sürdürmesi muhtemeldir.
Yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn ABD ekonomisinin performansýný belirleyen ana
etkenlerden biri haline gelmesiyle, yabancý ülkelerde ABD þirketlerinin yerli rakip firmalar
karþýsýnda eþit þanslara sahip olmasýný saðlamak veya sürdürmek, ABD iþ dünyasý örgütleri
açýsýndan bir baþka ana meselesi oldu. Ýç pazarýný ABD firmalarýnýn faaliyetine yasal
olarak açmýþ kimi yükselen ekonomilerde hükümetler yerel þirketleri yabancýlar karþýsýnda
kayýran politikalar ve önlemler uyguluyor. Eðer rekabet politikasý, devlet iþletmelerinin
tavrý, yerel içerik ve yerelleþtirme kurallarý yerel pazarýn iþleyiþini çarpýtýyorsa, firma
kurma hakký, ulusal firmalar gibi iþlem görme ve adil bir ihtilaflarý çözme süreci gibi
unsurlar vaat ettikleri sonuçlara tam olarak ulaþamýyor.
Ýçerideki Meseleler: Altyapý, ABD'ye Göç, Eðitim ve Öðrenim
Ülke içine daha yakýndan bakýldýðýnda, iþ dünyasý örgütleri ABD'nin iç durumunun
yalnýzca 50 eyalet açýsýndan deðil, yabancý piyasalardaki baþarý açýsýndan da büyük önem
taþýdýðýný kesin bir biçimde fark etmiþ bulunuyor. Bütün ticari partnerler ABD mal ve
hizmetlerini kollarýný açarak kabul etmeye hazýr olsa bile, içeriye yönelik uygun politikalar
olmadan ABD firmalarýnýn küresel rekabet gücünü uzun süre sürdürebilmesi mümkün
deðil.
Diðer ileri ekonomiler gibi ABD nüfusu yaþlandýkça hükümet emeklilik ve saðlýk
harcamalarýnýn beklenen gelire uygun bir düzeyde tutulmasý meselesiyle yüz yüze kalýyor.
Avrupa ve Japonya'ya kýyasla ABD ekonomisini büyüklüðü ve bütünleþiklik düzeyi,
ekonomik büyüme saðlama yeteneði, geniþ yerel enerji kaynaklarýna sahip oluþu ve
ABD dolarýnýn uluslararasý konumu açýsýndan ayrýcalýklý bir durumda olsa da, özel
sektörün yatýrýmlarýný ve istihdam yaratmasýný finanse etme yeteneðini zedelemeden
ülkenin borçluluðunu artýrmasý uzun vadede mümkün deðil.
Þu ya da bu ölçüde, bütün ileri derecede sanayileþmiþ ülkelerin önünde duran bu
belirsiz mali politika ufkunun ötesinde ABD'nin karþýsýnda daha ülkeye özgü bir dizi
mesele vardýr. Bu meseleler arasýnda altyapý, ABD'ye göç, eðitim ve öðrenim sayýlabilir.
Manþetlere çýkan çoðu zaman yüksek hýzlý internet baðlantýlarýnýn sanal bilgi otoyollarý
olsa da daha geleneksel altyapý biçimleri ABD ekonomisinin gelecekteki baþarýsý açýsýndan
can alýcý önemde olacaktýr. Genel görünüm tedirgin edicidir: Amerikan Ýnþaat Mühendisleri
Odasý, altyapýnýn durumu için ABD'ye "D+", yani ucu ucuna geçer not verdi ve gerekli
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çalýþmalar için 2020 yýlýna kadar ülkenin 3.6 trilyon dolar harcamasý gerektiðini belirtti.
Köprüler, yollar, limanlar, kanallar ve enerji yatýrým yapýlmasý gereken alanlarýn sadece
bir bölümünü oluþturuyor. Kamu-özel iþbirliðiyle bir altyapý bankasý kurulmasý ABD
Kongresi'nde iki partinin de desteðini kazanan bir fikir oldu ve ABD iþ dünyasýnýn önemli
isimleri tarafýndan ülkenin gerekli kaynaðý seferber etmesine yardýmcý olacak bir yol
olarak benimsendi.
Birbiriyle iliþkili ABD'ye göç, eðitim ve öðrenim konularý da ABD iþ dünyasý açýsýndan
ciddi öncelik taþýyor. Küresel orta sýnýfýn yükseliþi sadece ABD ürün ve hizmetleri için
potansiyel müþteriler anlamýna gelmiyor, ayný zamanda ABD iþ gücüne ve faaliyet
gösterdikleri her yerde ABD þirketlerine becerilerini sunabilecek bir kalifiye iþgücü
deposu da oluþturuyor. ABD bu profesyonelleri kendisine çekmek için diðer ileri
ekonomiler ve yükselen pazarlarla rekabet içinde bulunuyor. Ýþ dünyasý örgütleri
göçmenlik reformunun ABD Kongresi'nden geçirme çabalarýný destekledi. Bu reform
kaçak iþçilerin yurttaþlýða geçmesi için ek bir yol yarattýðý gibi H1-B vizesi sayesinde,
küresel ölçekte yoðun olarak talep edilen STEM alanlarýnda (bilim, teknoloji, mühendislik
ve matematik) iyi eðitimli yabancý iþçilerin ABD firmalarý tarafýndan iþe alýnmalarýný da
kolaylaþtýrýyor. ABD iþ dünyasý örgütleri, özellikle teknoloji ve hizmet sektörlerinde,
þirketlerin dünyanýn farklý yerlerindeki yerleþkelerinde þirket çalýþanlarýnýn serbest
dolaþýmýna iliþkin düzenlemelerinin ticaret antlaþmalarýnda yer almasýnýn en güçlü
savunucusu oldu.
Nasýl büyüyen küresel profesyoneller sýnýfý için ABD'yi açýk ve cazip halde tutmak
iþ dünyasýnýn öncelikleri arasýndaysa, ABD sanayisinin ihtiyaçlarýna cevap verecek biçimde
yerel iþgücünün eðitimli olmasýný saðlamak da benzer bir önceliðe sahiptir. Her ne kadar
ABD, yüksek Ar-Ge harcamalarý, esnek ve etkin emek ve sermaye piyasalarý ve iþ
dünyasýyla sýký baðlarý olan, alanýnda lider araþtýrma üniversiteleri sayesinde bir inovasyon
merkezi olsa da, ülkenin ileri bir imalat ekonomisine katýlmak için gereken becerilere
sahip yeteri kadar çalýþan üretemediði yolunda 600.000 kadar iþ için çalýþan bulunamamasý
gibi- iþaretler bulunmaktadýr.
Bir dizi ABD iþ dünyasý örgütü daha iyi mesleki eðitim programlarý gerektiði görüþünü
savunma çabalarýný artýrmýþ bulunuyor. Avrupa iþ çevreleri de konuya müdahil oldular.
Mesela 2012 yýlýnda Almanya'dan Karlsruhe Ticaret ve Sanayi Odasý ile Kuzey Carolina'nýn
Charlotte kentindeki Central Piedmont Community College (CPCC), Karlsruhe Ticaret
ve Sanayi Odasý'nýn CPCC öðrencilerine sertifikalý mesleki eðitim programlarý sunmasýný
saðlayan bir anlaþma imzaladý. Anlaþma, CPCC öðrencilerini Charlotte bölgesinde kurulu
Alman imalatçýlarý açýsýndan çekici olacak becerilerle donatmayý amaçlýyor.
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Geleceðe Bakýþ
Önümüzdeki yýllarda ABD'nin ulusal çýkarlarýný savunma yeteneðinin, ülke ekonomisinin
saðlýðýna, güçlü ticaret ve yatýrým iliþkilerine, küresel ekonomik örgütlerde öncü rol
oynamasýna, ucuz ve güvenilir enerji kaynaklarýna eriþime ve uluslararasý sermaye
piyasalarýnda raðbet görmesine giderek daha büyük ölçüde baðlý olduðu belirgin hale
geliyor. Bu jeo-ekonomik konular gündemin ön sýralarýna týrmandýkça iþ dünyasý
örgütlerinin özel sektör diplomasisi aracýlýðýyla ABD politikasýnýn yönünü etkileme
fýrsatlarý da çoðalýyor.
Ýþ dünyasý kurumlarý arasýndaki iliþkileri teþvik etmek -özellikle ulusal ölçeðin altýndakiiþ dünyasý örgütlerinin temel iþlevlerinden biri olmayý sürdürürken, politika geliþtirmenin
ve -hem ülke içinde, hem de uluslararasý düzeyde- bu politikalarý savunmanýn önemi
muhtemelen giderek artacaktýr. Bu iþlevi yerine getirmek için iþ dünyasýndaki topluluklar
evrilmeyi sürdürecek ve üst düzeyde, yüksek profilde politika etkinlikleri düzenlemek,
basýnda yer bulmak ve (iþ dünyasýnýn içinden ve dýþýndan) baþka örgütlerle ortaklýklar
kurmak baþarýnýn temel unsurlarý olacaktýr.
Bir yandan devletten baðýmsýzlýðý korumak ile öte yandan ABD'de ve dýþarýda, hem
yürütme hem de yasama organlarýndaki önde gelen karar alýcýlarla iletiþim hatlarýný güçlü
ve açýk tutmak arasýndaki dengeyi kurmanýn, yerel ve uluslararasý kamuoyu ve çýkarlar
arasýnda bir köprü oluþturmanýn önemi de artacak.
Elbette ufuktaki en acil meselelerin çoðu uluslararasý ve yerel politikalar arasýndaki
ayrýmýn eskisi gibi açýk seçik olmadýðý alanlarla iliþkili olacaktýr. Mesela, gelecekte ticaret
engellerini kaldýrmak, sadece sýnýrý geçen mallar için gümrük vergisini sýfýrlayan bir tarife
rejimi oluþturmaktan ibaret olmayacak; kasten ya da deðil, yabancý ürünleri bir rekabet
dezavantajý içine sokan ulusal mevzuatlarý birbirleriyle uyumlu hale getirmek de en az
onun kadar önem kazanacaktýr. Bu yarý ulusal, yarý uluslararasý melez konularýn öneminin
artmasý sonucunda, iþ dünyasý örgütlerinin örgütlenme biçimlerinin de karmaþýklaþmasý
muhtemeldir. Kurumlarýn uluslararasý iþlerle ilgili bölümlerinin, anti tekel mevzuatý,
finansal düzenlemeler, tüketici saðlýðý ve güvenliði gibi ABD þirketlerinin yabancý pazarlara
eriþimini etkileyen ulusal konularda giderek daha donanýmlý hale gelmesi beklenebilir.
Buna paralel olarak yerel iþlerle ilgili bölümlerin de ulusal tartýþma gündemini saptamak
için küresel geliþmeleri yakýndan takip etme eðiliminde olmasý doðal olacaktýr. Bir iþ
dünyasý örgütüyle diðerinin yapýlanmalarý arasýnda farklýlýklar olsa da bölümler arasý
iþbirliðini saðlamlaþtýrmaya yönelik bir baský ortaya çýkacaktýr.
Büyük ölçekli yýkýcý olaylar söz konusu olmazsa bir yandan küresel ölçekte ekonomik
bütünleþmenin, öte yandan bu geliþmenin yurttaþlara faydasý üzerine kamusal tartýþmanýn
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sürmesi muhtemeldir. Dolayýsýyla, iþ dünyasý örgütleri kaynaklarýnýn giderek artan bir
bölümünü, daha fazla ticaret ve yatýrýmýn ABD'nin refahýna katkýsýna dair bilgilendirme
ve eðitim faaliyetine ayýrma gereksinimiyle karþý karþýya kalabilir. Bu eðilim, hedef kitleye
ulaþmak amacýyla sosyal medya platformlarýnýn artan kullanýmýnda görünür haldedir.
Bu çabalarýn etkin olmasý için iþ çevreleri, iþ dünyasý dýþýndan benzer görüþlere sahip
düþünce kuruluþlarý, üniversiteler, vakýflar ve uluslararasý örgütler gibi kurumlarla
ortaklýklar kurabilir. Ýþ dünyasý örgütleri, mesajý gönderenleri ve gönderme biçimlerini
çeþitlendirerek küreselleþmeye dair görüþlerini söylediklerine kulak verecek mümkün
olan en geniþ kesime ulaþtýrabildiklerini görecekler. Dahasý, büyük þirketlerin iþ dünyasý
örgütlerinin üyeliðinde önde gelen bir yer tutmayý sürdüreceði beklense de, küçük ve
orta ölçekli þirketler ABD'de yeni istihdam yaratmanýn en önemli kaynaðý durumundalar.
Daha geniþ bir eðitim ve dýþa açýlma faaliyetinin bir parçasý olarak iþ dünyasý örgütleri
küçük firmalarýn önceliklerini de hesaba katmaya ve duyurma yollarýný aramaya baþlayabilir.
ABD'nin önünde hala uzun vadeli finansal sorunlar bulunsa da, 2008 finansal krizinin
en kötü günleri geride kalmýþ görünüyor. Ekonomi tüketim, hizmetler ve ithalattan,
tasarruf, üretim ve ihracata doðru yeniden dengeleniyor. Ýþ dünyasý örgütleri, yeni dýþ
ticaret antlaþmalarý, G8 ve G20'de büyümeye yönelik bir gündem oluþturma ve ülkenin
Dünya Ticaret Örgütü ve IMF gibi küresel ekonomik yönetiþim öðütlerinde devam eden
liderliði gibi biçimlerde süren ABD'nin uluslararasý ekonomik giriþimlerine canlý bir
destek vererek bu süreçte üzerilerine düþen rolü oynadý. Eðer ABD bu krizden çýkýþ ve
ekonominin canlanmasý sürecini kalýcý bir temele oturtacaksa, iþ dünyasý örgütlerinin
güçlü ve aktif desteði, baþarýya ulaþmanýn can alýcý önemde bir bileþeni olacaktýr.

7.4. Brezilya10
Brezilya'da Ýþ Dünyasý Örgütleri
Brezilya'daki iþ dünyasý örgütleri iki farklý sýnýfa ayrýlabilir: gönüllü üyeliðe ve mali
katkýya dayanan örgütlenmeler ve zorunlu üyeliðe dayanan örgütlenmeler. Fiiliyatta
þirketler iki tür örgütlenmeye de katýlýr ve eþgüdümlü olmasa da güçlü bir iþ dünyasý
örgütlenmesi sistemi oluþturur.
Gönüllü üyeliðe ve mali katkýya dayanan örgütlenmelerin tarihi 150 yýl önce, sanayi
kesimini de içeren Ticaret ve Tarým Odalarý'yla (Associação Comercial) baþlar. Bu birlik
günümüzde 5000 beldede, 2500'ün üzerinde þubeye sahiptir. Bütün ülkeye yayýlmýþ
küçük iþletmeleri de içeren Odalar Brezilya'daki en büyük birliktir. Bunun yaný sýra ülke
çapýnda bir küçük iþletmeler örgütü olan ve Brezilya'da en iyilerinden biri olarak tanýnmýþ
kredi deðerlendirme hizmeti sunan CDL vardýr.
10

Bu bölüm Stefan Bogdan SALEJ tarafýndan yazýlmýþtýr.
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Gönüllü derneklerden baþka, tarým sektöründe, çiftçilere gübre, tohum, tarým makinesi
gibi girdiler saðlamanýn yaný sýra, üretim, daðýtým ve üyelerin ürünlerinin pazarlanmasý
gibi çeþitli alanlarda da faaliyet gösteren geniþ bir kooperatifler sistemi kurulmuþtur.
Kooperatiflerin kimisi soya fasulyesi ve mýsýr gibi tarýmsal mallarda güçlü ihracatçýlar
konumundadýr.
Sistemin "ulusal" sýfatýyla anýlan bir baþka parçasý, merkezleri genellikle Brezilya'nýn
en büyük kenti Sao Paolo'da bulunan sektörel derneklerdir. Makine imalatçýlarýnýn
(ABDIB), elektrikli eþya imalatçýlarýnýn (ABINEE), dokuma ve konfeksiyon imalatçýlarýnýn
(ABIT), otomotiv endüstrisinin (ANFAVEA), ilaç sanayicilerinin (ABIFARMA) ve yüzün
üzerinde baþka sektörün ulusal derneði güçlü bir üye yapýsýna sahiptir ve üyelerinin
sektörel çýkarlarýný faal olarak savunurlar. Ulusal ölçekteki iþ dünyasý derneklerine ek
olarak, özellikle ülkenin daha geliþmiþ güney kesiminde çok sayýda bölgesel dernek de
vardýr.
Derneklerin CEAL gibi bir kýsmý, belirli özgül amaçlar için varlýklarýný sürdürür; az
sayýda üyelerine raðmen güçlü temsil nitelikleriyle, Latin Amerika ölçeðindeki çýkarlarý
doðrultusunda aðýr sýklet kurumlarla birlikte faaliyet gösterir. Benzer þekilde Güney
Amerika'da bölgesel bir pazar birliði olan Mercasul'a ve AB'ye yönelik çýkarlar doðrultusunda
oluþmuþ ve yeni dernekler oluþturma konusundaki esnekliði çok iyi gösteren dernekler
de vardýr. Ayrýca inovasyon amaçlý ya da özel olarak dýþ ticaret faaliyetlerine odaklanmýþ
örgütlenmeler de bulunur. Brezilya'da, ülkenin yabancý ortaklarla iliþkilerinde önemli
bir rol oynayan 150'den çok dýþ ticaret odasý da vardýr. Bu odalar yerel iþ dünyasý
derneklerine hizmet sunmada rekabet içindedir ve (AMCHAM - Amerikan Ticaret Odasý
en iyi örnek olmak üzere) aralarýnda bazýlarý ülke çapýnda faaliyet gösterir. Bunlarýn
yaný sýra bankacýlýk sektöründe özel ve güçlü örgütler kurulmuþtur. Bunlar (FERRABAN
ve baþkalarý) son derece profesyonel ve etkin örgütlerdir.
Ýtalyan Carta del Lavoro üzerine tasarlanarak 1930 yýlýnda yürürlüðe girmiþ yasayla
kurulmuþ olan zorunlu sistem, iþ iliþkilerine faþist bir yaklaþýmýn damgasýný taþýr: Brezilya'da
her iþçi ve her þirket (ikisine de sindicato denilen) bir iþçi veya iþveren sendikasýna üye
olmak zorundadýr. Ýþçilerin de, þirketlerin de bir üyelik aidatý ödemesi gerekir. Bu aidata
ek olarak þirketler ücret bordrosunun % 1'i ile %3,5'i arasýnda deðiþen bir tutarý iþçilerin
sosyal hizmet ve eðitim sistemine katký payý olarak öder. (SESC, SENAC, SENAR, SEST
ve SEBRAE -SME bileþenlerinden oluþan sistem kýsaca S sistemi diye adlandýrýlýr.) Toplanan
bu kaynaklar yýlda 30 milyar dolarýn üzerinde bir tutar oluþturur ve esas olarak dört
ekonomik sektör ve temsilcileri arasýnda paylaþtýrýlýr. Özel bir yasa çerçevesinde yürütülen
ve Ulusal Mali Denetim Mahkemesi tarafýndan denetlenen bu sistemi iþ dünyasý kuruluþlarý
idare eder ve toplam tutarýn % 10'unu iþletme ücreti olarak alýr. Bu tutar hükümetin
denetiminde deðildir. Sosyal hizmetler sistemi (S sistemi) denilen bu sisteme hükümet
temsilcileri ve iþçiler günlük yönetim düzeyinde deðilse de, yönetim kurulu düzeyinde
katýlýr.
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Bu sistemin içinde kendi sosyal hizmet programlarýný yürüten iþ dünyasý kuruluþlarý
þunlardýr:
 Sanayi: Ulusal Sanayi Konfederasyonu - CNI
 Ticaret, Turizm ve Hizmetler (finans sektörü dahil): Ulusal Ticaret Konfederasyonu
- CNC
 Tarým ve Tarýma Dayalý Sanayi ve Ticaret: Ulusal Tarým Konfederasyonu - CNA
Taþýmacýlýk (kara, deniz, hava taþýmacýlýðý ve lojistik): Ulusal Taþýmacýlýk Konfederasyonu
- CNT
Daha önce sözü edilen küçük ve orta ölçekli iþletmelerin geliþmesi için kurulmuþ,
bordro üzerinden zorunlu kesintilerle fonlanan ve hükümet ve iþ dünyasý tarafýndan
birlikte yönetilen özel kurum SEBRAE ile (SEBRAE gibi örgütlenmiþ) ticaret, yatýrým ve
ihracatý teþvik kurumu Apex Brezilya da bu sistemin içinde yer alýr.
Brezilya iþ dünyasý örgütleri sistemi oldukça geniþtir (þirketlerin çoðu zorunlu kuruluþun
yaný sýra çok sayýda derneðin de üyesidir) ve hükümetle güçlü baðlara sahiptir. Üyeliði
zorunlu kuruluþlar (konfederasyonlar ve il düzeyindeki federasyonlar ile iþveren
sendikalarý) üzerinde siyasi faaliyette bulunma konusunda yasal sýnýrlamalar vardýr.
Baðýmsýz iþ dünyasý derneklerinin kurulmasýnýn ana nedeni iþ dünyasýnýn çýkarlarý
doðrultusunda lobi yapma faaliyetlerinde baðýmsýz ve serbest olma ihtiyacýdýr.
Brezilya Ýþ Dünyasý Örgütlerinin Karþý Karþýya Bulunduðu Uluslararasý
Meseleler
Kur savaþý ve dünyadaki finansal istikrarsýzlýk Brezilya iþ dünyasý örgütlerinin
karþýsýndaki en acil sorundur. Brezilyalýlar bir süre önceki Meksika ve Rusya krizlerinde
ve Brezilya para birimi real üzerinde spekülasyon yapma amacýyla yakýn zamana kadar
ülkeye aþýrý miktarda giren ucuz dolar akýmý yüzünden kötü tecrübeler yaþadý. Son 18
yýldýr süren, öncesine göre çok daha tutarlý para politikasýna ve yüksek döviz rezervlerine
raðmen ülke uluslararasý krizlere, özellikle de döviz spekülasyonlarýna karþý baðýþýklýk
kazanmýþ durumda deðildir. Ýmalat sanayi ürünleri için adil olmayan döviz kuru mallarýn
daha yüksek fiyatlandýrýlmasýyla telafi ediliyor ancak bu ayný zamanda tüketim mallarý
ithalatýný da, dokumacýlýk sektörünün durumunda olduðu gibi, zarar verici ölçüde artýrýyor.
Tarým alanýnda deðilse de (CNA'nýn çince internet sitesine bakabilirsiniz) sanayi
alanýnda özellikle Çin'den kaynaklanan haksýz uluslararasý rekabet, iþ dünyasý örgütlerinin
karþýsýndaki meselelerin birini oluþturuyor. Brezilya iþ dünyasý örgütleri Çin'in önemli
bir hammadde piyasasý olduðunu kabul etmekle birlikte onu bir rakip olarak
görmekte ve Brezilya hükümetinin Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin'e piyasa ekonomisi
statüsünü verme kararýný desteklemedi. Eðitim ana sorunlardan biriyken yaþlanan
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Brezilya'daki nüfus dinamikleri konusu ise seçici bir göçmen kabul etme politikasý ve
iþ dünyasýnýn eðitimle daha fazla ilgilenmesi yoluyla çözüldü. Ýþ dünyasý örgütlerinin
sorumluluklarý arasýnda yer alan (ve mali yönden kýsmen fonladýklarý) mesleki eðitim
son yýllarda oldukça iyileþti. Ancak hala Brezilya iþ dünyasý kuruluþlarýnýn rekabet gücünü
iyileþtirecek ölçüde tatmin edici bir düzeye ulaþamadý.
Ýþ dünyasý örgütleri karþýsýndaki bir diðer sorun ise Brezilya iþ dünyasýnýn yeni
teknolojilere ve Ar-Ge faaliyetlerine eriþimidir. Sorun, en son teknolojik yeniliklere tam
eriþim için iþ dünyasýnýn ülkedeki ve dünyadaki üniversiteler ve araþtýrma merkezleriyle
nasýl ortaklýklar kurabileceði noktasýnda düðümleniyor.
Brezilya iþ dünyasý örgütlerinin etkili bir faaliyet içinde bulunduðu bir diðer konu
da en son Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri arasýnda gündeme gelen türde belirli bölgesel
ticaret bloklarý oluþturmak ve pazarlara eriþim saðlamaktýr. ABD ve AB'nin bir dizi ülke
ile yaptýðý Serbest Ticaret antlaþmalarý, bölgesel anlaþmalar ve Brezilya iþ dünyasý
örgütlerini özellikle endiþelendiren ABD - AB serbest ticaret anlaþmasý Brezilya'nýn
önemli iþ dünyasý derneklerinin gündeminde en üst sýrada yer tutan meseleler arasýndadýr.
Bu geliþmeler bireysel þirket çýkarlarýný aþýyor ve herkes iþ dünyasýnýn stratejisini, büyük
iþ dünyasý kuruluþlarýnýn hükümetle ve dýþ ticaret politikalarýný oluþturanlarla diyalog
içinde belirlemesi gerektiðini anlýyor.
Yerel Meseleler
Ýþçi - iþveren iliþkileri, özellikle Brezilya'da vergiler ve sosyal katký paylarý yüzünden
yüksek iþgücü maliyeti Brezilya'da hiçbir iþ dünyasý örgütünün kaçýnamayacaðý bir sorun
oluþturuyor. Daha yüksek ücret baskýsý ve rekabetçiliði destekleyen hükümet politikalarýnýn
olmadýðý bir ortamda dolaylý iþgücü maliyetlerinin yüksekliði Brezilya iþ dünyasý örgütlerinin
gündeminin en tepesinde yer alýyor. Ýþgücü reformu, Brezilya iþ dünyasý için bitmek
bilmeyen bir savaþ alaný anlamýna geliyor. Ýþçi - iþveren anlaþmazlýklarý ve grevlerin
yönetilmesi iþçi ve iþveren sendikalarýnýn sorumluluðunda bulunuyor. Grevleri engellemek
veya yönetmek, özellikle de sektörel ücret düzenlemesi görüþmeleri yapmak için, yasal
olarak bu tür görüþmeleri yapmak zorunda olan iþveren sendikalarý tarafýndan olaðanüstü
bir çaba harcanýyor.
Ýþ dünyasý örgütlerinin gündemindeki bir sonraki madde, Brezilya'nýn kabul edilemez
düzeydeki altyapý (yol, liman, havaalaný, enerji, telekomünikasyon) durumudur. Brezilya
iþletmelerinin yapýsal maliyetlerini çok artýrýyor ve bu yüzden gündemin üst sýralarýna
týrmanýyor. Enerji maliyetlerinin neredeyse % 20 azaltýlmasý örneði, (bu örnekte Sao
Paolo Sanayi Federasyonu - FIESP tarafýndan baþý çekilen) bir kampanya ile iþ dünyasý
örgütlerinin nasýl etkili olabileceðini ve olaðanüstü sonuçlar doðurabileceðini gösteriyor.
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Federal hükümetin özelleþtirme sürecine ve kamu-özel ortaklýklarýna dair muðlak
politikalarý da iþ dünyasý örgütlerinin hükümete baský uygulamak üzere güçlü kampanyalar
düzenlemesine ve hükümetin süreci hýzlandýrmasýna yol açtý. Brezilya'da bir konteynerin
elleçlenme maliyetinin Avrupa'dakinin iki katý olmasýna yol açan liman yönetimindeki
felaket durum, deðiþik iþ çevrelerinin ve derneklerinin siyasi gruplarý ulusal çýkarlar
aleyhine davranmaya zorladýklarý bir sürecin ardýndan çýkan yeni yasayla son buldu.
Özellikle sürdürülebilir orman iþletmeciliði alanýnda yasal mevzuatýn deðiþtirilmesine
yol açan ise uluslararasý baskýya ek olarak ülke içindeki kamuoyunun da hükümeti
harekete geçmeye zorlamasý oldu. Baþta çiftçiler ve tarým gruplarýyla olmak üzere
sürdürülen uzun müzakereler, uluslararasý kabul edilmiþ standartlarýn asgari düzeyinde
de olsa, sürdürülebilir kalkýnmanýn hayata geçirilmesini saðlayan bir çözümde uzlaþmayý
mümkün kýldý.
Hýzlý kentleþme sonucunda, yüzölçümü (8,5 milyon km2) bakýmýndan dünyanýn 5.
büyük ülkesi olan Brezilya'da nüfusun % 70'i þehirlerde yaþýyor. Toplu taþýmacýlýk ülkenin
her tarafýnda bir sorun: Sao Paolo sakinleri günde ortalama olarak iki saati trafikte
geçirmek zorunda kalýyor. Bu da altyapý sorunlarý listesinin bir maddesi ve iþ dünyasý
örgütlerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor.
Suç, uyuþturucu satýþý ve büyük merkezlerde artan adam kaçýrma giriþimleri ile kiþisel
güvenlik eksikliði, kamyon soygunculuðu ve Brezilya'nýn her tarafýndaki ATM'lere
saldýrýlar, Brezilya iþ dünyasýnda maliyetleri ve gündelik iþleyiþi etkileyen bir baþka
meseleyi oluþturuyor. Þirketlerin güvenlik harcamalarý, dünyanýn en yükseðidir. Siber
güvenlik henüz iþ dünyasý örgütleri için önemli bir mesele olmamakla birlikte, kimi
derneklerde bu konuda kaygýlar yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor, doðrudan bilgi teknolojileri
alanýyla iliþkili derneklerde bu sorun üzerine çalýþmalar baþlatýlmýþ durumdadýr.
Nüfusun tamamýnýn, ama özellikle iþçi sýnýfýnýn saðlýk koþullarý, Brezilya iþ dünyasý
tarafýndan ele alýnan sosyal konulardan birini oluþturuyor. Dört büyük S tarafýndan
çalýþanlara sunulan sosyal hizmetlere (diþ saðlýðý baþta olmak üzere týbbi destek) ek
olarak iþ dünyasý derneklerinin pek çoðu özel saðlýk sigortasý planlarý sunuyor. Brezilya
iþ dünyasý, derneklerin yürüttüðü bir süreçle, kurumsal sosyal sorumluluða en üst düzeyde
sahip çýkýyor ve bu alandaki çabalarý teþvik ediyor. Gönüllü hizmetler, yerel halkla
ortaklaþa giriþimler ve özellikle halk eðitimi programlarý gibi projeler bütün ülkede son
derece yaygýn olarak uygulanýyor.
Sürdürülebilirlik, þirketlerin, özellikle KOBÝ'lerin daha yüksek çevre standartlarýna
ulaþmasýný saðlamak, bu doðrultuda öncülük yapmak, iþ dünyasý örgütlerinin önemli
iþlevlerinden biridir. Neredeyse bütün iþ dünyasý örgütleri, þirketleri mevzuata uyum
göstermeleri için zorluyor ve çevre konularýnda uygulamayý denetleyen kurumlarla
sorumlu bir iþbirliði içinde bulunmaya çalýþýyor.
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Tüketicinin korunmasý da iþ dünyasý örgütlerinin önemli rol oynadýðý konulardan
biridir. Þikayet ve talepler artýyor ve Brezilyalý tüketiciler haklarýný kullanmak doðrultusunda
giderek daha istekli oluyor. Bu ve benzeri durumlarda aracýlýk yapmak iþ dünyasý
örgütlerinin üstlenmiþ olduðu görevlerden birini oluþturuyor.
Yargý sistemi, özellikle çok karmaþýk vergi hukuku alanýnda çok aðýr iþlediði için,
iþ dünyasý örgütleri tarafýndan sürdürülen uzlaþma süreçleri alternatif bir seçenek oluyor.
Yer yer yozlaþmýþ ve etkinlikten uzaklaþmýþ vergi sistemiyle boðuþan þirketler açýsýndan
bir çözüm oluþturmaya dair yasal yetkisi olan özel vergi uzlaþma organlarýna iþ dünyasý
örgütlerinin katýlýmý hayati önem taþýyor.
Devlet iþletmeleri Brezilya'da, özellikle enerji ve petrol sektöründe oldukça güçlüdür.
Ýþ dünyasýnýn her düzeyinde, her yerde devletin mevcudiyeti Brezilya'nýn ekonomik
hayatýna dair bilinen bir gerçektir. Devlet iþletmeleri ayný zamanda büyük taahhüt iþleri
de yapar ve kimi zaman kalkýnma projelerinde öncü ortak rolü oynarlar. Bu tür þirketlerin
ve devlet kalkýnma bankalarýnýn yönetim kurulunda genellikle iþ dünyasý örgütleri de
yer alýr. Bununla birlikte artan sayýda devlet iþletmesi, özellikle devlet organlarýnýn bu
kurumlarýn mikro düzeyde yönetimine kalkýþmasý göz önüne alýndýðýnda, özel sektör
için bir endiþe kaynaðýdýr.
Ýþ dünyasý hükümet uygulamalarýna iliþkin endiþelerini dernekler aracýlýðýyla dile
getirir; tek tek þirketlerin bu iþe kalkýþmasýnýn ne sonuç doðuracaðý belli olmadýðý için
böyle yapýlmasý pek tavsiye edilmez. Brezilya'da iþ dünyasý örgütleri hükümetle iliþkilerin
ana kanalýdýr. Büyük firmalar ve yabancý þirketler bile hükümetle iliþkileri iki kanaldan
sürdürmeyi tercih eder: sorunlar için iþ dünyasý örgütleri kanalý, olumlu konularda
bireysel yaklaþým. Borsaya kayýtlý bütün büyük þirketlerde hükümetle ve iþ dünyasý
örgütleri ile iliþkilerden sorumlu bir kurumsal iþler müdürü bulunur.
Brezilya'daki bütün iþ dünyasý örgütleri vergi sisteminin karmaþýklýðýný ve açgözlülüðünü
azaltmak için bitmeyen bir mücadele içindedir. 85'in üzerinde farklý vergiden oluþan
Brezilya vergi sistemi o kadar karmaþýktýr ki, bütün þirketler, sadece vergi ve gelir
idaresinin deðil, farklý pek çok devlet kurumunun sürekli denetimi altýndadýr. Bu nedenle
bütün iþ dünyasý örgütleri, hükümetin açgözlülüðü ile iþ dünyasý arasýndaki bu akýldýþý
mücadelede þirketlere destek olabilmek için kayda deðer ölçüde yatýrým yapar.
Ýþ Dünyasý Örgütlenmeleri ve Politika
Brezilya iþ dünyasý örgütlerinin siyasete müdahalesi ülke tarihinin bir parçasýdýr. Elli
yýl önce iþ çevreleri 1964 askeri darbesini güçlü bir biçimde desteklemiþti. Özellikle
Minas Gerais federal eyaletinden iþ dünyasý örgütleri ellerinden gelen her þeyle Baþkan
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Jango'nun solcu hükümetini devirmeye yönelik askeri çabalara destek olmuþtu. Yakýn
zamanlarda ortaya çýkan tarihi olgular, iþ dünyasý örgütlerinin solcu militanlarla mücadeleye
sonuna kadar bulaþtýðýný, hatta iþkenceye destek de dahil olmak üzere askerlere yardým
etmek için her þeyi yaptýklarýný gösteriyor.
Daha sonra, 1975 yýlýnda önde gelen sekiz iþ adamýndan oluþan bir topluluk askeri
diktatörlüðe karþý demokrasi için bir kampanya baþlattý. 1989 cumhurbaþkanlýðý seçimleri
sýrasýnda Brezilya'daki en güçlü iþ dünyasý örgütlerinden Sao Paolo Sanayi Federasyonu
(FIESP) Baþkaný, Lula'nýn seçilmesi halinde 800 bin iþ insanýnýn Brezilya'yý terk edeceðini
ilan etti. Lula 2002 yýlýnda Cumhurbaþkaný seçildiðinde, tipik bir durum olarak Baþkan
Yardýmcýsý olarak yanýnda bir iþ dünyasý temsilcisi, ülkenin ikinci büyük iþ dünyasý
örgütü olan ve 1964 askeri darbesini güçlü biçimde destekleyen Minas Gerais Sanayi
Federasyonu'nun eski baþkaný Jose Alencar bulunuyordu.
Günümüzde Brezilya iþ dünyasý örgütleri yüzlerini demokrasiye çevirmiþtir; demokratik
kurumlarý saðlamlaþtýracak güçlü bir ulus kurma sürecini destekleyecek doðrultuda
faaliyet gösterirler.
Piyasa ekonomisi ve demokrasi el ele gider. Güney Amerika ve Karayipler'deki
komþu ülkelerdeki örnekler Brezilya iþ dünyasýna demokratik bir piyasa ekonomisinin
ülke için ne kadar önemli olduðunu gösteriyor. Dolayýsýyla politikacýlar, partiler, yargý
gücü, hem yerli, hem yabancý ekonomik ve sosyal aktörler gibi farklý oyuncular arasýndaki
diyalog can alýcý önem taþýr; Brezilya iþ dünyasý örgütleri artýk buna tamamen inanmýþ
görünüyor.
Ýþ dünyasý örgütlerinin doðrudan ekonomik meselelerle ilgili neredeyse bütün devlet
organlarýnda (daha önce sözü edilen kalkýnma bankalarý ve hükümet nezdindeki iþ
dünyasýyla ilgili konseyler örneklerindeki gibi) yer alýþý ve Brezilya Cumhurbaþkanýnýn
baþkanlýðýnda, bütün sosyal ve ekonomik sýnýflarýn temsilcilerinin katýlýmýyla toplanan
Sosyal Ekonomik Konsey, açýk bir diyalog için bir kanal açýyor. Ancak iþ dünyasý devlete
ait eðitim ve araþtýrma kurumlarýnda da bir varlýk gösteriyor. Geriye sadece, iþ dünyasý
örgütlerinin bu ortak platformlarda iþ dünyasýný temsil edecek olanlarý, hatta bu
platformlarda lobi faaliyeti yapacak olanlarý, herkesin, özellikle de iþ dünyasýnýn lehine
olacak þekilde, yeterince iyi hazýrlayýp hazýrlamadýðý meselesi kalýyor.
Karþý Karþýya Olunan Önemli Sorunlar
Ýþ dünyasýnýn karþý karþýya olduðu sorunlar, özellikle Brezilya'nýn uluslararasý sahnede,
ekonomik ve politik bir partner, yeterince yumuþak güce sahip bölgesel bir lider olarak
oynayacaðý daha büyük rol ile ilgili meseleler, iþ dünyasýnýn bütünüyle yerel pazara
yönelik unsurlarýný bile uluslararasý iliþkilerin ve uluslararasý ticaretin dinamiklerini daha
iyi kavrama çabasýna sevk etti. Rekabet Brezilya'nýn kapýsýna dayanmýþ durumdadýr.
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Dahasý, Brezilya toplumunda sosyal iliþkilerde bir deðiþim yaþanýyor. Sendikalarla
iþ dünyasý liderleri arasýnda çatýþma yerine diyalogla sürdürülen iliþkiler, iþ dünyasýný
ve çýkarlarýný geliþtirmek açýsýndan en önemli araç haline geldi. Ýþ dünyasý örgütleri ile
iþçiler arasýndaki ortaklýk, hükümetin sosyal politikalarýný daha iyi kavrayýþ ve böylelikle
piyasa ekonomisinin geliþiminin ve bazen gerginleþen sosyal iliþkilerin istikrar kazanmasýnýn
yolunun açýlmasý, ülkenin her yerinde iþ dünyasý liderliðinin önündeki devasa bir görevdi.
Bir yandan Brezilya iþ çevreleriyle politikacýlar arasýnda, özellikle seçim sürecinin
fonlanmasýnda belirginleþen sýký çýkar baðlarý vardýr. Politik kampanyalarýn finanse
edilmesinde baðýþlarý sýnýrlayan yasal düzenleme çok açýk olsa da, (ülkede politikacýlar
için kamusal bir finansman kaynaðý olmadýðýna göre) kampanyalarýn faturasýný iþ
dünyasýnýn ödediði daha da açýktýr. Ýþ dünyasý örgütleri ev ödevlerini yaparak adaylara
öneriler ve planlar sunar. Ama kafalarýnda kendi fikirleri olan politikacýlarýn asýl istediði
paradýr.
Öte yandan ise neredeyse inanýlmayacak kadar çok sayýda iþ insanýnýn politikaya
soyunmasý olgusuyla karþý karþýyayýz. Sanayi Konfederasyonu CNI'nin son dört baþkaný
Senato üyesiydi. Tarým ve Taþýmacýlýk Konfederasyonlarýnýn þimdiki baþkanlarý da Senato
üyesidir. Brezilya'nýn üçüncü büyük þehri Belo Horizonte'nin belediye baþkaný da bir
iþ adamý ve bir sanayici derneðinin eski yönetim kurulu üyesidir. Brezilya parlamento
üyelerinin neredeyse % 40'ý mesleklerini iþ adamý olarak açýklýyor. Yine parlamentodaki
çiftçilerden oluþan tarýmcýlar kesimi en güçlü gruplardan biri olarak kabul edilir. Her
sanayi ve ticaret grubunun yasa koyucularla iliþkileri sürdüren bir departmaný ve özel
danýþmanlarý vardýr. Yani zorunlu üyeliðe dayalý iþ dünyasý örgütlerinin politikaya
müdahalesi yasalarla yasaklanmýþ olmakla birlikte, hepsi aslýnda siyasidir. Ve herkes bu
durumu kabul eder. Devlet ve belediyeler düzeyinde tarým ve ekonomik kalkýnmayla
ilgili resmi görevlilerin atanmasýnýn iþ dünyasý örgütleri sorumluluðunda olmasý oldukça
normal karþýlanýr. Tarým Konfederasyonu CNA, gelecekte belediyelerin tarým sekreteri
olacaklar için özel kurslar bile düzenler.
Rekabet Gücü
Ýþ dünyasýnýn bir baþka meselesi de Brezilya þirketlerinin rekabet gücü sorunuyla
baþa çýkmakla ilgilidir. Bir yandan hükümetin, parlamentonun ve yargý sisteminin artan
performansý var. Ancak diðer yandan da bu iyileþme küresel ekonominin ve Brezilya'nýn
rakiplerinin yurt içinde ve dýþýndaki dinamizminin gerektirdiði kadar hýzlý gerçekleþmiyor.
Brezilya'nýn ikinci büyük eyaletinde kurulu Minas Gerais Sanayi Federasyonu gibi kimi
iþ dünyasý örgütü birkaç yýl önce rekabet gücünü, istihdamý ve geliri artýrmak üzere yerel
hükümetle ortaklaþa ve McKinsey Consulting Co.'nun yardýmýyla bir kalkýnma planý
(Büyüyen-Minas/Cresce Minas) hazýrladý. Planýn metodolojisi olan kümelere dayalý
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kalkýnma daha sonra bütün Brezilya için kalkýnma metodolojisi haline geldi. Bu örneðin
de ortaya koyduðu üzere rekabet gücü konusunda olduðu gibi kalkýnmada da liderlik
rolü gelecekte iþ dünyasý örgütlerinin en önemli görevi haline gelebilir. Lobicilik iþlevi
sürecek ve (lobicilik konusunda bir yasal düzenlemesi olmayan Brezilya'da) muhtemelen
daha þeffaf hale gelecek. Ancak þirketlerin rekabet gücünü yükseltme ve yerel kalkýnmayý
saðlamada liderlik temel bir önem kazanacak.
Brezilya'da Ýþ Dünyasý Örgütlerinin Geleceði
Yasal bir zorunluluk olsun ya da olmasýn, Brezilya þirketleri en çok iþ fýrsatý yaratan
ve kendilerini piyasalara baðlayan iþ dünyasý örgütleri içinde aktif olarak yer alýyor.
Brezilya'daki kimi iþ dünyasý örgütlerinde olduðu gibi ayný ekibin onyýllar boyunca
yönetimde kalmasý ve bütün nimetlerden sadece söz konusu ekibin ya da küçük bir
azýnlýðýn faydalanmasý durumu yeni bir yaklaþýmý gerektiriyor. Brezilya'da bu tür
örgütlenmelere yönelik güçlü bir eleþtiri var; aslýnda Brezilya'da iþ dünyasý örgütlerinin
bu kadar çok sayýda olmasý böyle örgütlerin çalýþmalarýndan memnuniyetsizliðin yarattýðý
tepkinin ürünü olarak deðerlendirilebilir. Brezilya iþ dünyasý örgütlerinin neredeyse
hiçbirinin yýllýk çalýþma raporlarýna bir bilançonun eþlik etmemesi olgusunu bir semptom
olarak görmek de mümkündür. Sendikalarda da ayný durum söz konusudur. Þeffaflýktan
böylesine yoksunluk gelecekte kabul edilemez olacak. Kendiniz için farklý standartlar
uygularken politikacýlardan temiz ve þeffaf olmalarýný isteyemezsiniz. Ýþ dünyasý örgütleri
de temiz ve formda olmak zorundadýr.
Ýþ dünyasý örgütleri bünyelerinde en üst düzeyde nitelikli ve bilgili elemanlar çalýþtýrmak
da isteyeceklerdir. Ulusal veya uluslararasý düzeyde, diðer oyuncularla üretken bir diyalog
sürdürmek istiyorsanýz, hazýrlýklý olmalýsýnýz. Mesela þu anda Brezilya iþ dünyasý
örgütlerinde çalýþan çok az doktoralý eleman bulunuyor. Bu durum özellikle makro
meseleleri tartýþmak, bilimsel temeli saðlam araþtýrmalar hazýrlayýp sunmak, hatta vergi
meselesini ele almak açýsýndan önem taþýyor. Kimi zaman Brezilya iþ dünyasý örgütleri
hükümet nezdinde, siyaset ve parlamento da dahil her düzeyde lobicilik yapmak için
çok ýsrarcý olurken kazan-kazan birliktelikler saðlayacak pek az önerileri oluyor. Böyle
öneriler geliþtirmek için iþ dünyasý örgütlerinin sadece politikadan, ekonomiden, piyasadan
ve sosyal iliþkilerden anlayan iþ dünyasýndan gelme mükemmel liderlere sahip olmasý
yetmez. Bu liderlerin birlikte çalýþacaklarý mükemmel çalýþma arkadaþlarý da olmasý
gerekir. Böyle örgütlerin insan kaynaklarý bir yandan birinci sýnýf nitelikte ve bilgili,
olmalý, öte yandan iþ dünyasýnýn ilgili kesiminin ne istediðini bilmeyi saðlayacak etkin
bir diyalog sürdürmelidir. Ýþi bilmek ve iþ dünyasýndaki uygulamalar konusunda hep
güncel kalmak insan kaynaklarý için gereken diðer özelliklerdir. Ýþ dünyasý örgütleri
gelecekte sadece pazarlýk gücünü kullanmak ve hükümete baský yapmaktan ibaret
olmayacak, kazan-kazan ortaklýk ve iþbirliklerine dayalý olacaktýr.

78

Ýþ dünyasý örgütlerinin iþ dünyasýnýn üzerinde olmadýðýný, iþ dünyasýnýn hizmetinde
olduðunu kavramak can alýcý önem taþýr. Ýþ dünyasý örgütleri kime hesap vermelidir?
Bir iþ dünyasý lideri için önemli olan nedir: etkili bir politikacýnýn arkadaþý olmak mý,
politikacýlarla hem iþ dünyasýna hem de ülkenin kalkýnmasýna yönelik anlamlý ve üretken
ortaklýklar kurma becerisine sahip olmak mý?
Sonuncu ama önemli bir konu da iþ dünyasý örgütleri arasýndaki rekabet ve iþbirliði
meselesidir. Brezilya'da sadece dýþ ticaret konusunda, 170 iþ dünyasý örgütü, kurduklarý
"Coalizao Brasileira" aracýlýðýyla birlikte çalýþabiliyor. Ýþ dünyasý örgütleri arasýnda iþbirliði
deðil, gereðinden fazla iç çekiþme var. Ýþ dünyasý liderliði esas olarak iþbirliði, özellikle
herkesin yararý için iþ partnerleriyle birlikte çalýþma anlamýna gelir. Önemli konularda
bir ortak anlayýþ yoksa kazanan hükümet, politikacýlar, rakip þirketler ya da ülkeler olur.
Ve elbette iyi ve kurnaz politikacýlar bu tür bölünmeleri kullanýr, bunun için iþ dünyasý
liderliði içindeki çatýþmalarý körükler. Böl ve yönet kuralý burada da geçerlidir. Ýþ dünyasý
liderleri için özel liderlik eðitimleri verilmesi uygun bir öneridir. Brezilya'da bölgesel
düzeyde yaþanmýþ bir örnek bütün iþ dünyasý için olaðanüstü sonuçlar doðurmuþtu. Ýþ
dünyasý örgütlerini yönetmek, özellikle büyük miktarda para ve çok sayýda çalýþanla
uðraþýyorsanýz kendi iþletmenizi yönetmekten oldukça farklýdýr.
Brezilya iþ dünyasý örgütleri onlara kaynak aktarýp kollayan yasalar sayesinde önemli
bir role ve güce sahip olabilir; buna karþýlýk çok rekabetçi bir iþ ortamýnda, dinamik bir
politik ve sosyal hayata sahip bir ülkede bu örgütler ancak bütün ekonomik ve politik
aktörlerle, yani politikacýlarla, iþçilerle, sendikacýlarla, sivil toplumla ve hükümetle
diyaloðu geliþtirerek üye tabanlarýný koruyabilirler. Bu diyaloðu sürdürebilmek için
önerilerin teknik olarak iyi hazýrlanmýþ ve her þeyin hesabý verilebilir nitelikte olmasý
gerekir. Burada anahtar kelimeler öneriler ve diyalogdur.
Brezilya'da ciddi bir vergi ve siyasi sistem reformu mutlaka zorunlu üyelik aidatlarýyla
fonlanan mevcut iþ dünyasý örgütleri sisteminin reformunu içermelidir. Gönüllü iþ dünyasý
örgütlerinin ülke yönetiminde genel kabul gören rolü ve artan önemi tutulmasý gereken
yolu açýkça gösteriyor: iþ çevreleri, çýkarlarýný örgütün ön cephesinde savunulduðunu
açýkça gördüðünde katýlýmýný artýrýyor; örgüt liderlerinin siyasi amaçlarý ya da kiþisel
çýkarlarý ön planda olduðunda uzak duruyor. Katýlýmla birlikte finansman kaynaðý sorun
olmaktan çýkýyor ama etkin bir hesap verebilirlik gerekli oluyor. Brezilya iþ dünyasý
örgüt ve derneklerinin oluþturduðu yapýnýn karmaþýklýðýnýn sistemin basitleþtirilmesini
ve Brezilya iþ dünyasýnýn rekabet gücünü artýrýcý etkin iþbirliklerinin geliþeceði yerinde
bir öngörüdür.
Brezilya iþ dünyasý oldukça küreselleþmiþtir. Yabancý þirketlerin oranýnýn yüksekliði
(toplam iþ hacminin yaklaþýk % 40'ý) ve güçlü ticari baðlar (500 milyar dolara yaklaþan
yýllýk dýþ ticaret) iþ dünyasý örgütlerini doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýný ve dýþ
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ticareti desteklemeye sevk etmiþtir. Hükümetin her düzeyde dýþ ticareti teþvik çabalarýna
yüksek katýlýmýn yaný sýra baþta Itamaraty denilen Dýþiþleri Bakanlýðý olmak üzere bütün
devlet daireleriyle iþ dünyasý arasýnda güçlü bir diyalog vardýr. Brezilya iþ dünyasý
örgütleri uluslararasý misyonlarýn ve müzakerelerin her düzeyinde sürekli bir varlýk
gösterir. (Ýþ dünyasý örgütleriyle eþgüdüm saðlamadan bir Brezilya resmi görevlisinin
yabancý bir ülkeyi ziyaret etmesi asla söz konusu olmaz.) Ancak bu çabalar Brezilya'nýn
yabancý ülkelerdeki varlýðýný artýrma açýsýndan yeterli deðildir. Pek az iþ dünyasý örgütünün
yurt dýþýnda (esas olarak ABD, AB ve Cenevre'de) ofisi bulunur; pek az ülkede (Japonya,
ABD, Arjantin, Ýngiltere, Almanya ve Ýsveç ve birkaç ülke daha) Brezilya Ticaret Odasý
vardýr. 4 büyük konfederasyonun yurt dýþýnda temsilciliði yoktur.
Brezilya ekonomisi ve pazarý son derece dinamik olduðu için iþ dünyasý örgütleri
de bu dinamizmi takip eder. Brezilya'da hükümet bile dinamiktir. Ýþ dünyasý örgütleri
iþ geliþtirme açýsýndan çýtayý biraz daha yükseltmelidir. Açýk hedefler, açýk bir misyon
tanýmý, strateji ve planlarýn sürekli gözden geçirilmesi ve hesap verebilirlik açýsýndan
deðerlendirmeler iþ dünyasý örgütleri için bir zorunluluktur. Kimi örgütlenmeler bunun
son derece farkýndadýr; ülkenin ve piyasalarýn geliþimine iliþkin iþ dünyasýnýn algýsý
üzerine oturan stratejik planlar ve deðerlendirmeler yaparlar. Elbette döviz kurlarý, altyapý
yetersizlikleri ve benzeri günlük veya kýsa vadeli sorunlar da Brezilya'da iþ dünyasý
örgütlerinin faaliyetlerinin bir parçasý olmayý sürdürür.

7.5. Hindistan11
Hindistan'ýn olaðanüstü bir çeþitlilik göstermesi, iþ çevrelerinin ve onlarý temsil eden
örgütlerin de çeþitlilik ve dinamizme sahip olmasýna yol açýyor. 28 eyalet ve 7 Birlik
Bölgesi'nde yaþayan 1,2 milyar kiþilik nüfusu ve 2013-2014 yýllarýnda yüzde 6 büyümesi
beklenen, GSYH'si 1,84 trilyon dolar olan, hizmet (yüzde 65), sanayi (yüzde 18) ve tarým
(yüzde 17) sektörlerinden oluþan bir ekonomiye sahip bir ülkede, iþ dünyasý örgütleri
ve bu örgütlerin çýkarlarý da hem karmaþýk hem de çeþitlidir.
Ülkemizdeki iþ dünyasý örgütlenmelerinin tarihi 19. Yüzyýl baþlarýna kadar gider.
Ancak çaðdaþ anlamda iþ dünyasý örgütlerinin ortaya çýkmasý, 1991 ekonomik liberalizasyonu
sonrasýnda ekonominin hýz kazanmasý ve bütün dünyada küreselleþme güçlerinin
büyümesiyle mümkün olmuþtur. Hindistan sanayisinde geleneksel iþletmeler hala sesi
yüksek çýkan geniþ bir kesim oluþtururken profesyonellerin yönettiði kamu ve özel,
sektör þirketleri, yenilikçi genç þirketler ve büyük çokuluslu firmalar diðer kesimi oluþturur.
Önemli bir nokta da küçük ve orta ölçekli iþletmelerin hala Hindistan sanayisinin, hatta
iþ örgütlerinin ana gövdesini oluþturmasýdýr; bununla birlikte seslerinin çok çýkmasýna
raðmen küçük ve orta ölçekli iþletmeler, büyük þirketler kadar görünürlük
kazanamamaktadýr.
11
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Tarihsel Perspektif: Hindistan'da Odalar Hareketinin Evrimi
Hindistan iþ dünyasý örgütlerinin bugünkü genel durumunu anlamak için Hindistan
iþ çevrelerinin tarihi ve iþ dünyasý örgütlerinin yüzyýllar içindeki geliþimi üzerine düþünmek
önem taþýr. 19. yüzyýl baþlarýnda Kalküta (ya da bugün kullanýldýðý biçimiyle Kolkata)
Britanya sömürge iktidarýnýn baþkentiydi. Dolayýsýyla 1833'te kurulan Kalküta Ticaret
Odasý'nýn kurulan ilk modern sanayi odasý olmasý þaþýrtýcý sayýlmaz. Kalküta Ticaret
Odasý'ný 1836'da peþ peþe, sýrasýyla Bombay ve Madras odalarý izledi. Yedi Ýngiliz ve
üç Parsi tüccar bir araya gelerek Bombay Odasý'ný kurdular. Bu, muhtemelen Hint iþ
dünyasýnýn yerli liderlerinin odalara ilk katýlýmýydý. Bombay ve Madras Odalarý þehirlerinin
altyapýsýna odaklanarak kendilerini tanýttý. Bu sýralarda yeni kurulan odalarýn çoðu
Britanyalý sanayiciler tarafýndan teþvik ediliyordu. Kalküta Odasý 1853'de Bengal Ticaret
Odasý olarak yeniden adlandýrýldý ve 1920'lere kadar ülkede odalar hareketinin büyümesini
belirledi.
Daha o günlerde Bengal Odasýnýn himayesinde jüt, dokumacýlýk, çay ve madencilik
iþ kollarýný temsil eden sektörel birlikler kurulmuþtu. Hindistan odalar hareketi, özellikle
Swadeshi ve Baðýmsýzlýk çaðrýsýyla birlikte hýzla ilerlemeye baþladý. Sýrasýyla 1905, 1907
ve 1909 yýllarýnda art arda Marwari Odasý, Hindistan Ticaret Odasý ve Güney Hindistan
Odasý kuruldu. Bugün ülkenin birincil odasý niteliði taþýyan Hindistan Sanayi
Konfederasyonu'nun (CII) temelleri, bu genel atmosfer içinde, hepsi Bengal Ticaret ve
Sanayi Odasý üyesi beþ mühendislik firmasýnýn el ele verip Mühendislik ve Demir Ticareti
Birliði'ni kurmasýyla atýldý.
Önce Birinci Dünya Savaþý'nýn, sonra Ýkinci Dünya Savaþý'nýn ardýndan Hint iþ çevreleri
Britanyalý sanayici ve tüccarlarýn hegemonyasýný sona erdirmeye baþladý. Tatas, Birlas,
Godrej ve Bajaj gruplarý hýzla büyüdü ve Mahatma Gandhi'yi ve Hindistan'ýn özgürlük
talebini desteklemeye koyuldu. Ayný dönemde ve olaylarýn zirve yaptýðý bir aþamada,
biri denizaþýrý grubu, diðeri Hint grubunu temsil eden iki ulusal gruplaþmanýn ortaya
çýkmasýyla Oda hareketine yeni boyutlar eklendi. Gruplaþmalarýn ilki 1920'de kurulan
Birleþik Ticaret Odalarý (Assocham), diðeri ise 1927'de kurulan Hindistan Ticaret ve
Sanayi Odalarý Birliði (FICCI) örgütlerini doðurdu. Þu anda bildiðimiz halleriyle olmasa
da FICCI ve Assocham kimliklerini böyle edindiler.
EITA, Britanya hükümetini demir ve çelik ve mühendislik ürünü sipariþlerini Hindistan'da
yerleþik firmalarýn yapmasý için baský oluþturmayý amaçlayan bir muhalif örgüttü. O
zamanlarýn uygulamasý bütün hükümet sipariþlerinin Ýngiltere'deki firmalara verilmesi
þeklindeydi. 1942'ye kadar IEA bütün Hindistan'da örgütlü tek mühendislik sanayi
örgütlenmesiydi ve esas olarak büyük mühendislik firmalarýný, özellikle de Britanya
kökenli firmalarý temsil ediyordu. Bu, (özellikle küçük ve orta ölçekli) Hint firmalarýnýn
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çýkarlarýnýn yeterince temsil edilmediði bir durum doðuruyordu. Hindistan Mühendislik
Derneði 1942'de, Hindistan Ticaret Odasý'na baðlý olarak, bu nedenle kuruldu. EIA
çoðunlukla sahibi ve destekleyicileri Hintliler olan küçük ve orta ölçekli mühendislik
firmalarýný temsil ediyor ve IEA'dan farklý kökenlere ve yönetim üslubuna sahipti.
1974 Nisan ayýnda IEA ve EAI birleþerek Hindistan Mühendislik Sanayi Derneði'ni
(AIEI) kurdu. Önlerindeki gelecekte ortaya çýkacak meseleleri öngören AIEI liderliði,
sanayiyi daha saðlam bir temele oturtarak rekabet ve küreselleþmenin gereklerine cevap
verebilir hale getirmek için, daha büyük bir birlik ve dayanýþma ihtiyacýný hissetti.
Örgütlenmenin 1974'ten sonraki geliþimini yansýtmak üzere AIEI 1986'da ismini deðiþtirerek
Mühendislik Sanayi Konfederasyonu (CEI) adýný aldý. CEI, bugün ulusal düzeyde imalat
sanayi için bir çatý örgütü konumundadýr.12
1991 yýlýnda sanayi ruhsatlarý sistemi iptal edildi ve geniþ ölçekli ekonomik reformlar
þekillenmeye baþladý. 1 Ocak 1992 tarihi itibarýyla, hükümetin Hindistan ekonomisini
liberalleþtirme kararýna paralel olarak CEI adýný Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII)
olarak deðiþtirdi. Yeni politika ortamýnda bir çeþitlenme ve geniþleme süreci ile sektörler
arasý entegrasyon olmasý, mühendislik birimlerinin baþka alanlara el atmasý ve tersi yönde
geliþmelerin ortaya çýkmasý doðaldý. CII Hindistan ekonomisindeki iþ dünyasýndaki bu
deðiþimlere bir cevaptý. Bu arada Hindistan iþ dünyasý örgütlerinin merkezi Kalküta'dan
Yeni Delhi'ye kaydý.
Liberalleþmenin son yirmi yýlýyla örtüþen Hindistan sanayisinin yakýn dönemi, deðiþim
içindeki ekonomi ve ticaret zeminini yansýtan bir dizi yeni tüzel varlýðýn doðuþuna sahne
oldu. Birincisi, Hindistan-ABD ve Hindistan-Alman Ticaret Odalarý gibi, ülkeler arasý ikili
dernekler oluþtu. Ýkincisi Ficci Ýþkadýnlarý Örgütü (FLO), Genç Hintliler (CII) ve Dalit
Ticaret Odasý (dokunulmazlar kastýndan iþ dünyasý liderlerinin baðýmsýz örgütü) gibi
daha büyük örgütlenmelerin içinde çalýþan ya da baðýmsýz olan farklý çýkar gruplarýný
temsil eden örgütlenmeler ortaya çýktý. Üçüncüsü kimi dernekler sadece kentler ya da
eyaletlerle sýnýrlý çerçevelerini geniþletti. Mesela PHD Ticaret ve Sanayi Odasý Kuzey
Hindistan'daki Pencap, Harvana ve Delhi eyaletlerinin çýkarlarýný savunmaya koyuldu.
Sonuncu olarak da yeni çaðýn yeni iþlerini temsil eden Ulusal Yazýlým Derneði (Nasscom)
ve Biliþim Teknolojisi Ýmalatçýlarý Derneði (MAIT) gibi oluþumlar büyüyen ve yükselen
sektörlerin güçlü sesi haline geldi.
Ýþ dünyasý örgütleri sanayi ile hükümeti danýþma süreçleriyle bir araya getirerek
Hindistan'da sanayinin geliþmesine uygun bir ortam yaratmak ve sürdürülebilir kýlmak
için çalýþýyor. Politika konularýnda hükümetle yakýn bir çalýþma sürdürerek, verimliliði,
rekabet gücünü artýrarak ve bir dizi uzmanlaþmýþ hizmet ve küresel iliþkiler aracýlýðýyla
sanayi için iþ fýrsatlarýný geniþleterek deðiþim süreci açýsýndan katalizör rolü oynuyor.
12
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Bunlara ek olarak sektörel görüþ birliklerinin oluþmasý, iliþki aðlarýnýn kurulmasý için
bir platform sunuyor. Sektörün kurumsal yurttaþlýk projeleri tanýmlayýp uygulamasýna
destek verilerek iþ dünyasýnýn olumlu bir imaj sunmasýna vurgu yapýlýyor.
Pek çok sanayi derneði, sivil toplum örgütleriyle iþbirliði içinde ülkenin dört bir
yanýnda, saðlýk, eðitim, asgari geçim, çeþitlilik yönetimi, beceri geliþtirme ve su gibi
alanlarý kapsayan, bütünleþik ve içerici kalkýnma giriþimleri sürdürüyor. Bunlarýn çoðu
iþ dünyasýný doðrudan ilgilendiren meseleler olmasa da ulusal kalkýnmaya katkýda
bulunduklarý için iþ dünyasý örgütlerin geniþlemiþ gündemi çerçevesinde CII, Ficci ve
Assocham gibi sanayi örgütlerinin yaptýðý iþlerin bir parçasý haline gelmiþ durumdadýr.
Hindistan'da hükümet ve sanayi örgütlerinin birlikte çalýþmasýný saðlayan, kamu-özel
ortaklýklarýyla oluþmuþ kurumlar da var: Ulusal Beceri Geliþtirme Kurumu (NSDC),
Hindistan Marka Deðeri Vakfý (IBEF), Denizaþýrý Hintliler Yardýmlaþma Merkezi (OIFC)
ve Ulusal Kurumsal Yönetiþim Vakfý.
Küresel devlet baþkanlarý ülkeyi ziyaret ettiðinde devlet konuklarýna ev sahipliðini
Hindistan hükümetiyle birlikte üç çatý örgütü yaptý. ABD, Ýngiltere, Çin ve Almanya gibi
devletlerin baþkanlarý ve iþ dünyasý heyetleri küresel Hindistan iþ dünyasýnýn hazýrladýðý
platformda birlik ve güç gösterisi içinde görüþ alýþveriþi yaptýlar.
Küresel Eðilimler, Yerel Etkiler
Dünyanýn her tarafýndaki ekonomiler kendilerini hýzlý küreselleþmenin gereklerine
uyarlýyor. Hindistan için küreselleþme birkaç ana eðilim doðurdu. Birincisi, ülkede ticaret
ve sanayi odalarýndan ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný talep eden çok uluslu þirketler çoðaldý.
Ýkincisi Tatas, Mahindras ve Birlas gibi sanayi gruplarý, uluslararasý alandaki varlýklarýný
giderek yükseltiyor ve bu durum iþ dünyasý örgütlerinin pazar geliþtirme ve uluslararasý
baðlantýlar konularýndaki ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný gerektiriyor. Üçüncüsü, pek çok
büyük ülke, yabancý þirketlerin küresel bir varlýk göstermesine yanýt olarak daha korumacý
bir tutum sergiliyor ve bunun aþýlmasý için yoðun lobicilik faaliyeti gerekiyor. Hindistan
için bu durum özellikle yazýlým ve hizmet sektöründe söz konusudur. Dördüncüsü Hint
pazarý ve küresel pazar giderek daha rekabetçi bir hal alýyor ve sanayi örgütleri çok
uluslu þirketlerin ve Hint sanayi gruplarýnýn rekabet yeteneðini iyileþtirmede katalizör
rolü oynamaya baþlýyor. Beþincisi, küresel ekonomik gücü büyüdükçe Hindistan iþ
dünyasý, hükümet ve akademik platformlarýndaki en iyi liderler açýsýndan giderek daha
büyük bir çekim merkezi oluyor. Hindistan iþ dünyasý örgütleri hýzla bu liderleri
bünyesinde barýndýran platformlar haline geliyor ve kendilerini bilgi kurumlarý olarak
yeniden tanýmlýyor. Altýncýsý, dünyanýn dört bir tarafýndaki, özellikle Kuzey Amerika,
Orta Doðu, Afrika, Avustralya, Ýngiltere ve Güneybatý Asya'da yerleþik yurt dýþýndaki
Hintliler ülkeye geri dönüyor.
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Özellikle CII ve Ficci, yurtdýþýnda yaþayan Hintlileri ülkeye çekmek için Partnerlik
ve Pravasi Bharati (yurtdýþýndaki Hintliler) Toplantýlarý düzenlemede baþý çekiyor. Sonuncu
olarak Hindistan'ý küresel olarak bir sonraki aþamaya geçirmede hükümetin tek baþýna
yetersiz kalacaðýný fark eden iþ dünyasý örgütleri, Aspen gibi küresel düþünce kurumlarýyla
iþbirliði içinde kamu diplomasisi kanallarý yaratarak stratejik diyaloglara giriþiyor. Hindistan
iþ dünyasýnýn rekabet gücünü artýrmak için ulusal örgütlerin özel hizmet bölümleri sadece
daha alt düzeydeki örgütlenmelerin rekabet gücüyle ilgili sorunlarýna çözüm sunmakla
yetinmiyor, bu örgütlenmelerin deðiþen ihtiyaçlarýna kendi baþlarýna çözüm üretmelerini
saðlayacak esnek stratejiler geliþtirmesine de yardýmcý oluyor. Toplam Maliyet Yönetimi
ve Toplam Kalite Yönetimi hizmetleri, deðer zinciri boyunca maliyetleri denetleyecek,
azaltacak ve ortadan kaldýracak bütüncü bir çerçeve oluþturan, þirket çapýnda sistematik
ve yapýlandýrýlmýþ bir yaklaþýmla sunuluyor.
Sanayi ve ticaret odalarýnýn pek çok ülkede düzenlediði "Made in India" gösterileri
deniz aþýrý ülkelerde Hint mal ve hizmetlerini tanýtan en büyük sergiler arasýnda yer
alýyor. Ticari fuarlar, bioteknoloji ve biliþim teknolojisinden demiryollarý ve suya kadar
çok çeþitli sektörleri kapsýyor. Sanayi ve ticaret odalarý içindeki çokuluslu þirketler
konseyleri küresel bütünleþme ve Hindistan ekonomisinin genel olarak kalkýnmasý
açýsýndan çokuluslu þirketlerin oynadýðý hayati rol göz önüne alýnarak oluþturuldu. Dünya
Ticaret Örgütü Danýþmanlýk Hizmetleri, uluslararasý forumlardaki bütün önemli geliþmeleri
takip eden uzmanlar tarafýndan sunuluyor. Hindistan dünyanýn ilgisini çekmeyi sürdürürken,
iþ dünyasý örgütleri Hindistan'ýn uluslararasý varlýðýný bütün dünyada güçlendirmeye
çalýþýyor. Bunu yaparken hem Hindistan'da iþ yapmak isteyen yabancý heyetler, hem
de denizaþýrý geleneksel ve yükselen pazarlara eriþim arayan Hint sanayicileri için ilk
baþvurulacak yer haline gelmeye çalýþýyorlar. "InvestIndia" ise Ficci ve Sanayi Bakanlýðýnýn
iþbirliði ile kurulmuþ ve ülkeye gelen yatýrýmlara kolaylýk saðlamaya yönelik bir kurumdur.
Hindistan'da 10 Mükemmellik merkezi de dahil olmak üzere 63 ofisi, Avustralya, Çin,
Fransa, Singapur, Güney Afrika, Ýngiltere ve ABD'de 7 denizaþýrý ofisi ve 90 ülkede 223
muhatap örgütle kurumsal partnerliði olan CII, Hindistan sanayisi ve uluslararasý iþ
dünyasý için bir referans noktasýdýr. Ofislerinin çoðu beþ kadar çalýþanýyla saðlam ve
oturmuþ ofislerdir.
Yerel Eðilimler, Yerel Etkiler
Liberalizasyon Hindistan'a ulaþalý yirmi yýldan fazla bir süre geçti. Yerel þirketleri ve
çok uluslu þirketleri etkileyen politikalar ve çýkarlar öncesine göre daha iyi dengelenmiþ
durumdaysa da bu hedefe ulaþmak pek kolay olmadý. Ýlk baþlarda güçlü yerel iþ çevreleri
"Bombay Kulübü" diye adlandýrýlan ve oyun alanýný çok uluslu þirketlerle eþit þartlarda
karþýlaþmak üzere düzeltmek için fikir üretip lobicilik yapan bir oluþum yarattýlar. Bombay
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Kulübü kimi sanayi çatý örgütünün örtülü desteðini aldý. O günlere kýyasla bugün iki
önemli farklýlýk var. Birincisi, Hindistan iþ çevreleri liderlerinde bir kuþak deðiþimi
yaþandý. Yurtdýþýnda eðitim görmüþ ve çalýþmýþ genç kuþak liderler dünyanýn en iyi çok
uluslu þirketleriyle çatýþma deðil iþbirliði içinde çalýþma yeteneðine sahipler. Ýkincisi o
ilk günlere kýyasla politikalar dramatik biçimde deðiþti ve yerel ve küresel örgütlenmelerin
birlikte çalýþmasýný saðlayan çok çeþitli imkanlar yarattý. Bu çeþitli ve kimi zaman birbirini
tamamlayan çýkarlarý dengelemek artýk iþ dünyasý örgütlerinin can alýcý iþlevlerinden biri
oldu.
Küçük ve orta ölçekli iþletmeler iþ dünyasý ekonomisinin motorunu oluþturuyor.
Kayda deðer bir istihdam yarattýklarý gibi maliyet verimliliði ve teknolojiye uyum
konularýnda da küresel bir ün kazanmýþ durumdalar. Sanayi örgütleri küçük sanayiyi
deðiþimin ön cephesinde tutmak için çaba harcýyor. Nitekim sayýlara bakýlýrsa, KOBÝ'ler
ulusal iþ dünyasý örgütlenmelerinin büyük bir parçasýný oluþturuyor.
Neredeyse elli yýl önce baþlayan bir eðilimi modern bir çerçeveye taþýyan bir olgu
ise sektörler ve daha geniþ iþ dünyasý odalarý arasýndaki baðlarýn oluþturduðu örüntü.
Mesela CII, elliden fazla sektörel derneði bir araya toplayan Ascon çatýsýna sahiptir. Ficci
de sektörel çizgilere dikkat ediyor. Bugün, Hint ekonomisinin çeþitli sektörlerinin
hükümetle iliþkiler ve iþ geliþtirme ihtiyaçlarýný karþýlamak için verilen bir teklifte yüzün
üzerinde dernek zikrediliyor.
Ýþ dünyasý örgütleri tartýþmalý ekonomik, politik ve sosyal konularda konsensüs
oluþturmak için de çaba harcýyor. Konsensüs üzerine kurulu bir ekonominin baþarýlý bir
ekonomi olacaðýna dair kesin bir inançla, kamu politikasý inisiyatifleri seçim reformlarý,
küreselleþmenin etkileri, iyi yönetiþim, patent rejimi, Dünya Ticaret Örgütü ve iletiþim
sistemlerinin birbirine yakýnsamasý gibi çok çeþitli konularda, Parlamento üyeleri, siyasi
partiler ve sivil toplum kuruluþlarýyla diyaloða giriyor. 600 ilin 200'ünü etkileyen Naksal
Hareketi13, ülkenin önündeki büyük bir sosyoekonomik meseledir. Silahlý Naksalcýlar
çoðu kötü durumdaki aþiretlerden gelen iþsiz gençlerden oluþuyor. Naksal Hareketi ayný
zamanda tarýmsal iç bölgelerin doðal kaynaklarýnýn sonuna kadar sömürülmesine verilen
bir cevaptýr. Ýþ dünyasý örgütleri, hükümetle iþbirliði içinde istihdam fýrsatlarýný yeniden
oluþturmak üzere iþe koyuldu. Ýþ dünyasý örgütleri genel ulusal çýkarlarý korumak için
yeni politikalar oluþturmak üzere eyalet ve Birlik hükümetleriyle yakýn bir çalýþma içinde
olmayý da sürdürüyor.
Ýþ dünyasý örgütlerinin ulusal bir gündem oluþturmak amacýyla merkezi hükümet ve
deðiþik eyaletlerle birlikte çalýþtýðý ulusal önem taþýyan meseleler de var. Yakýn zamanlarda
sanayinin faaliyet gösterdiði dört kritik alan oldu: Ýmalat, Ýnovasyon, Bilgi ve Beceriler,
13
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Sürdürülebilirlik ve Ýçerici Büyüme. Örnek olarak CII Birlik hükümetiyle beraber,
önümüzdeki birkaç yýl içinde 500 milyon iþçiyi eðitmeyi amaçlayan bir kamu-özel ortak
giriþimi olan Ulusal Beceri Geliþtirme Merkezi'ni (NSDC) kurdu.
2008 yýlýnda Profesör G. K: Prahalad ve CII'nýn öncülüðünde, "Geleceðin Hindistaný"
vizyonunu oluþturmak amacýyla Baðýmsýzlýðýn 75. Yýlýnda Hindistan'ýn nasýl olmasý
gerektiðini tasarlamak üzere Hindistan@75 adý verilen çýðýr açýcý bir giriþim baþlatýldý.
CII Hindistan@75'i bir taban inisiyatifi olarak alýp her yerden ve her türden insanýn
paylaþtýðý bir vizyona dönüþtürmek için çalýþýyor. 23 Eylül 2007 tarihinde, New York'daki
Ýnanýlmaz Hindistan@60 anma törenindeki baðýmsýzlýðýn 60. yýlýný anma konuþmasýnda
Prof. Prahalad, baðýmsýzlýðýn 75. yýlýna kadar ekonomik güç, teknolojik canlýlýk ve ahlaki
liderlik kazanacak þekilde, Hindistan'ýn, üç boyutlu bütüncül kalkýnmasý fikrini dile
getirdi. CII 8 Mayýs 2008 tarihinde onun bu vizyonunu benimsedi. Sürecin ilk aþamasýnda
halký duyarlý hale getirmek üzere 7 büyük kentte önemli bakanlarýn katýlýmýyla oturumlar
yapýldý; 100'ün üzerinde atölye çalýþmasý ve 100'den fazla görüþme geçekleþtirildi; 17
eyalet için vizyon belgeleri yaratýldý, dört eyaletteki 18 ilde il kalkýnma planlarý da
tamamlandý. Bugün Prof. Prahalad aramýzdan ayrýlmýþ olsa da plan ulusal düzeyde
tabandan yukarý doðru uygulanmaya devam ediyor.
Ýþ Dünyasýnýn Ötesi
Ekonomik reformlar artýk yerli yerine oturmuþ olsa da, Hindistan iþ dünyasý örgütleri
ülkenin politik liderliðiyle arayý hala iyi tutmaya çalýþýyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi
iþ dünyasý bir dizi politika konusunda iþ dünyasýnýn hala hükümete ihtiyacý var, bu
nedenle hükümetle çatýþma içine girmenin bedelini karþýlayamazlar. Ýkincisi, pek çok
tartýþmalý meselenin altýnda þirketlerin parmaðý olduðu görülüyor. Mesela yolsuzluk salgýn
hastalýk gibi bütün ülkeyi sarmýþ bir sorun. Buna karþýlýk, ülkedeki kitlesel kampanyalara
raðmen iþ dünyasý örgütleri riske girmemeyi tercih etti. Pek az iþ dünyasý lideri doðruya
doðru, eðriye eðri diyor. Derin bir seçim reformuyla seçim finansmaný ve lobicilik
yasallaþmadýðý sürece iþ dünyasý örgütleri alacakaranlýk kuþaðýnda dolanmayý sürdürecek.
"Kamusal hayatta namusluluðu güçlendirmeye çalýþan" Hindistan Dürüstlük Kampanyasý
gibi ýlýmlý çabalar da bir yandan devam ediyor.
Ýþ dünyasý örgütlerinin oluþturduðu Pozitif Ayrýmcýlýk çalýþma ekipleri, dokunulmalar
kastý ve dokunulmalar kabilesi14 gibi toplumun ötelenmiþ kesimlerini ana akýmýn içine
çekmek için iþ dünyasýnýn gönüllü olarak atabileceði somut adýmlara dair detaylý raporlar
hazýrladý. Hindistan iþ dünyasýnýn hem iþ dünyasý hem de genel olarak toplum açýsýndan
derin sonuçlar doðuracak böyle bir giriþimde bulunmasý kendi tarihi açýsýndan bir ilktir.
14
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Ýþ dünyasý örgütlerinin iþ dünyasýnýn çerçevesini aþan alanlardaki rolü baþka cephelerde
de önem kazanýyor. Bu tür faaliyetler arasýnda þunlar sayýlabilir: Bihar gibi, en geri kalmýþ
eyaletlerin kimisinde kalkýnma projeleri, ülkenin ihmal edilmiþ Kuzeydoðu bölgelerinde
sanatýn geliþtirilmesi ve Kuzeydoðunun el tezgahý ve el emeði ürünleri için Pazar baðlarý
kurulmasý, meyvecilik için Kýrsal Ýþ Merkezleri geliþtirilmesi, biyoyakýt üretimi, halý
dokumacýlýðý ve çinicilik.
Etkiler ve Önümüzdeki Yol
Ekonomi ve iþ dünyasýndaki deðiþimler iþ dünyasý örgütlerinin iþleyiþ ve yapýsýný
etkiliyor. Birincisi, iþ dünyasý örgütlerinin çalýþma hayatýndan gelen liderliði ve sekretaryasýnda
yeni bir kuþak iþ baþýna geliyor. Ýkincisi, özellikle ülkede bir koalisyon politikalarý dönemi
yaþanýrken, iþ dünyasý örgütlerinin yöneticileri politika dýþý kalmaya çalýþýyorlar. Üçüncüsü,
kar amaçlý kuruluþ olmamalarýna raðmen gelirleri ve bütçeleri büyüyor. Kurumsal
sponsorluklarýn ve hizmetlerin artmasý bu örgütlerin finansal gücünü artýrýyor. Ancak
buna raðmen, þirketlerin ücret paketi iþ dünyasý örgütlerinin tipik olarak verdiðinden
daha yüksek olduðu için, yetenek ve yönetici darboðazý bir sorun olmaya devam ediyor.
Dahasý, ülke çapýnda bir servet yeniden daðýlýmý yaþamakta olan, yeniden dirilen,
demokratik Hindistan'da, eyalet baþkanlarý ve iþ dünyasýnýn yerel düzeyde önde gelenlerinin
aðýrlýðý artarken, ulusal çatý örgütlerinin eyalet ofisleri de daha aktif bir rol oynamaya
baþlýyor.
Ekonomik reformlar sonrasý yeni dönemde hükümet kurumlarýnda bürokrasi azaltýldý
ve iþ dünyasý örgütlerinin odaðý politika yönelimli olmaktan kýsmen uzaklaþarak yeni
ekonomik ortamda þirketlerin vites büyütmesine yardýmcý olmaya kaydý. Bunun için iþ
dünyasý örgütleri, üyelerinin küresel standartlarý yakalamak ve küresel ölçekte rekabet
edebilmek üzere daha üretken ve verimli olmalarýna yardým edecek bir dizi hizmet
sunuyor. Bunlar arasýnda iþ yapma ortamýný iyileþtirme faaliyetleri, uluslararasý iliþki aðlarý
oluþturma ve iþ iliþkilerini ve etkileþimi geliþtirmeye yönelik saðlam platformlar yaratma
gibi çabalar var.
Bu hizmetler, kalite, enerji yönetimi, sürdürülebilir kalkýnma, lojistik ve küçük
iþletmelerin rekabet gücü gibi alanlarda uzmanlaþan Mükemmellik Merkezleri aracýlýðýyla
da sunuluyor. Mükemmellik Merkezleri'nde yüksek niteliklere ve deneyime sahip, özverili
ve profesyonel elemanlar tarafýndan danýþmanlýk hizmetleri ve eðitim programlarý
sunuluyor. CII proaktif davranarak temel hizmetleri sunan bir Mükemmellik Merkezleri
altyapýsý hazýrladý. Bu merkezler þöyle sýralanýyor: Kalite yönetimi için, CII Kalite Enstitüsü,
Bangalor, CII Lojistik Enstitüsü, Chennai; KOBÝ'ler için CII Avantha Rekabet Merkezi,
Chandigarh; CII Naoroji Godrej Mükemmellik Merkezleri, Bombay; enerji danýþmanlýðý
için CII Sohrabji Godrej Yeþil Sanayi Merkezi; CII ITC Sürdürülebilir Kalkýnma Mükemmellik
Merkezleri ve CII Beceri Geliþtirme Mükemmellik Merkezleri, Chindwara.
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Bölge ve eyalet ofisleri de yasal metroloji, su yönetimi, Altý Sigma, gýda güvenliði
ve kalitesi, fikri mülkiyet haklarý, ticaret antlaþmalarý vb. konularýný da içeren alanlarda
danýþmanlýk ve profesyonel hizmetler sunuyor. Küçük ve orta ölçekli iþletmeler için de
özel bir dizi hizmet kurumsallaþtýrýlmýþ durumdadýr. Bu çerçevede Toplam Kalite Yönetimi,
Toplam Maliyet Yönetimi, Toplam Üretkenlik Denetimi, Yalýn Ýmalat, Atýk ve Enerji
Yönetimi, Ýnsan Kaynaklarý uygulamalarý tek bir eðitim programý içinde toparlanýyor.
Ýþ dünyasý örgütleri hem ülke içinde hem de dýþ ticareti geliþtirmek için yurtdýþýnda
ticaret fuarlarý düzenleme iþinde de baþý çekiyor.
Ýki yönlü küreselleþme iþ dünyasý örgütlerinin önünde dýþ iliþkileri desteklemek
açýsýndan da yeni yollar açtý. Kimi büyük Hint þirketleri küresel þirketler haline gelirken,
iþ dünyasý örgütleri de örtük ya da açýk bir biçimde, þirket satýn almalarda, baþka
hükümetlerle müzakereler yapmada, bilgilendirme yaparak ya da doðrudan destek
sunarak Hint þirketlerine yardýmcý olmaya baþladý. Öbür taraftan zengin Hint pazarýna
daha derin kökler salmak isteyen çok uluslu þirketler için de iþ dünyasý örgütleri
Hindistan'da faaliyet gösteren çok uluslu þirketlerin çýkarlarýný aktif olarak desteklemek
için çok uluslu Þirketler Konseyi'ni kurarak yol gösterici oldu. Kamu diplomasisi yoluyla
diyaloglar kurmak CII ve Ficci gibi kurumlarýn ekonomik diplomasiye ve küreselleþmeye
katkýda bulunmalarýnýn bir baþka yolu oldu.
Yukarýdakilerin tamamý, ulusal iþ dünyasý örgütlerini birleþip bütünleþmeye doðru
itti. Geçen yýllarda, bu örgütlerin birleþmesi doðrultusunda pek çok giriþim oldu. Son
dönemde Assocham ile CII'nin birleþme ihtimali ufukta göründü, ama þimdiye kadar bir
sonuç alýnamadý. Muhtemelen önümüzdeki yýllarda ilerlemenin yolu buradan geçecek.

7.6. Türkiye
Türkiye'de Ýþ Dünyasý Kuruluþlarýnýn Örgütlenmesi ve Kýsa Tarihçesi
Türkiye'de iþ dünyasý örgütlenmesinde en klasik ve kökeni en eskilere giden kuruluþlar
iller ve bazý ilçeler bazýnda oluþturulmuþ olan ticaret odalarýdýr. Bunlarýn en baþýnda
gelen kuruluþ, 1882 yýlýnda kurulmuþ olan Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO)'dýr. Türkiye'nin
önemli ticaret merkezlerinden Ýzmir'de ise bundan yalnýzca üç sene sonra, 1885 yýlýnda,
Ýzmir Ticaret Odasý faaliyete geçmiþtir. Daha sonra, sanayinin geliþmeye baþlamasýyla
bunu sanayi odalarý takip etmiþtir. 1927 yýlýnda, Ýzmir Ýktisat Kongresi'ni takiben Ýzmir
Sanayi Birliði kurulmuþ, bu birlik 1954 yýlýnda Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO)'na
dönüþmüþtür.15 Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) ise yine ayný yýllarda, 1952 yýlýnda kurulmuþtur.
Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi bazý büyük illerde bu iki oda ayrý ayrý örgütlenmiþken,
nispeten daha küçük illerde ticaret ve sanayi odalarý genellikle ayný çatý altýnda
15
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örgütlenmiþtir. Ticaret ve sanayi odalarýnýn üst kuruluþu olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) iþ dünyasý örgütleri arasýnda en fazla üyeye sahip olan kuruluþtur. TOBB,
Odalar, Borsalar ve Birlik hakkýndaki 5590 sayýlý Kanunun 15 Mart 1950 tarihinde
yürürlüðe girmesiyle 6 Þubat 1952 tarihinde ilk Genel Kurulunu gerçekleþtirmiþ ve
faaliyetlerine baþlamýþtýr. 1 Haziran 2004 tarihinde 5590 sayýlý Kanun yerini 5174 sayýlý
Kanun'a býrakmýþtýr. TOBB, özel sektörün yasa ile kurulmuþ mesleki üst kuruluþudur.
TOBB'un Haziran 2013 itibarýyla, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz
ticaret odalarý ve borsalar þeklinde oluþmuþ 365 üyesi bulunmaktadýr. Bu oda ve borsalara,
çeþitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma üye olarak
kayýtlý bulunmaktadýr.16
Ticaret ve sanayi odalarýnýn ve bunlarýn üst örgütü olan TOBB'nin bir baþka temel
özelliði, bunlarýn yasayla kurulmuþ, o bölgede faaliyet gösteren firmalar açýsýndan üye
olma mecburiyeti bulunan ve yasayla verilmiþ bazý görevleri de yerine getirme durumunda
olan kuruluþlar olmalarýdýr. Bu yasal yapýnýn yaný sýra tarihsel olarak yaþanan geliþmeler
de ticaret ve sanayi odalarý ile TOBB'u, bu raporda üzerinde yoðunlaþýlacak olan gönüllü
iþ dünyasý kuruluþlarýndan ayýran en temel husus olmaktadýr.
1950 ve 60'lý yýllardan itibaren, Türk ekonomisinin geliþmesi ve çeþitlenmesiyle birlikte
gönüllü olarak kurulmuþ ulusal, yerel veya sektörel birçok iþ dünyasý kuruluþu sahneye
çýkmaya baþlamýþtýr. Çaðdaþ anlamda iþçi-iþveren iliþkilerini düzenleyen ilk üst metin
niteliði taþýyan 1961 Anayasasý gönüllü iþ dünyasý kuruluþlarýnýn ortaya çýkýþ ve faaliyete
geçiþini hýzlandýran en önemli unsurlardan birisi olmuþtur. Söz konusu kuruluþlarýn belli
baþlýlarýndan ilki 1962 yýlýnda kurulmuþ olan Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu
(TÝSK)'dir. TÝSK, altý sektörel iþveren kuruluþunun 1961 yýlýnda bir araya gelerek "Ýstanbul
Ýþveren Sendikalarý Birliði"ni kurmalarýný takiben, 1962 yýlýnda ülke çapýnda örgütlenmeyle
birlikte TÝSK adýný alarak faaliyete geçmiþtir.17
1960 ve 70'li yýllara damgasýný vuran ithal ikamesine dayalý iktisat politikalarýnýn,
Bretton Woods sisteminin çökmesi gibi yurt dýþýndan kaynaklanan geliþmelerin de
etkisiyle bir týkanma noktasýna gelmesiyle birlikte iþ dünyasýnda yeni arayýþlar baþlamýþ,
Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) bu arayýþlara cevap vermek amacýyla
1971 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. TÜSÝAD'ýn kuruluþu bir anlamda kapalý ve güdümlü bir
ekonomiden dýþarýya ve rekabete açýk yeni bir ekonomik modele geçiþi savunan yeni
bir giriþimci sýnýfýnýn sesini duyurma çabasýdýr.18
1980'li yýllarda ekonomideki liberalleþmeyi ve dýþa açýlmayý takiben dýþ ticaret ve
yatýrým üzerine yoðunlaþan iþ dünyasý örgütleri ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Dýþ Ekonomik
16
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Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) bunlarýn en önemlisi sayýlabilecek bir çatý örgütüdür. DEÝK, baþta
TOBB olmak üzere çeþitli iþ dünyasý kuruluþlarýnýn öncülüðünde kurulmuþ, günümüzde
ise daha çok TOBB'un kanatlarý altýnda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk iþ dünyasýnýn
yurt dýþýna açýlmasýný kolaylaþtýrmak amacýyla 1986 yýlýnda kurulup 1987 yýlýnda faaliyete
geçen DEÝK, üyeleri gönüllülük esasýna göre bünyesindeki 112 iþ konseyine katýlan ama
kendisi yasa ile kurulmuþ ve doðasý gereði baþta Dýþiþleri Bakanlýðý olmak üzere kamu
otoriteleriyle yakýn çalýþan bir iþ dünyasý örgütüdür.19
Bunun dýþýnda, 1980'den itibaren kurulmuþ olan gönüllü iþ dünyasý çatý örgütlerinin
belli baþlýlarý 1990'da kurulmuþ olan Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)
ile 2005 yýlýnda faaliyete geçmiþ olan Türkiye Ýþ Adamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu
(TUSKON) ve Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) olarak
tanýmlanabilir.
Bunlardan TÜRKONFED üzerinde daha ayrýntýlý durmakta yarar vardýr, çünkü bu
kuruluþ 1990'lý yýllarda Anadolu'nun dört bir yanýnda, yani tabanda baþlayan Sanayici
ve Ýþadamý Dernekleri (SÝAD) hareketinin bir uzantýsý olarak yaþama geçirilmiþtir. Önce
baðýmsýz dernekler olan SÝAD'lar, daha sonra zirvelerde bir araya gelmeye baþlamýþlar
ve 2000 yýlýndaki zirvede "Türkiye SÝAD Platformu"nu kurmuþlardýr. Ayný yýl, çeþitli
sektör dernekleri de biraraya gelerek bir "Sektörel Dernekler Platformu" oluþturmuþlardýr.
Daha sonra, derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli yasal ortam
hazýrlandýktan sonra federasyonlarýn oluþturulmasýna baþlanmýþ, altý federasyonun
kuruluþunu tamamlamasýndan sonra konfederasyon çalýþmalarýna hýz verilmiþtir. 4 Kasým
2004'te, BASÝFED, DASÝFED, DOGÜNSÝFED, ÝÇASÝFED, MAKSÝFED ve SEDEFED'in
kurucu üyelikleriyle Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu kurulmuþtur. 14 Nisan 2005
tarihinde konfederasyon "Türk" ismini resmen alarak "Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý
Konfederasyonu" kýsaca TÜRKONFED olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.20
Günümüzdeki yapýya bakýldýðýnda, yukarýda bahsedilen belli baþlý iþ dünyasý
örgütlerinin yaný sýra sektörel veya bölgesel bazda veya iþ yapýlan yabancý ülkeler bazýnda
faaliyet gösteren birçok iþ dünyasý kuruluþu bulunmaktadýr. Bu rapordaki analiz ve
deðerlendirmeler, gönüllü iþ dünyasý kuruluþlarý perspektifinden yapýlmaktadýr.
Türk Ýþ Dünyasýný Etkileyen Temel Küresel Eðilimler
Türk iþ dünyasý küresel geliþmelerin etkisini diðer bütün ülkeler gibi yaþamakla
birlikte, bu etkiyi, kendi özel koþullarý nedeniyle, 1980'li yýllarda baþlayan dýþa açýlma
ve libarelleþme çabalarýnýn bir sonucu olarak, diðer geliþmekte olan ekonomilerin
birçoðundan daha önce hissetmeye ve kendini bunlara adapte etmeye baþlamýþtýr.
19
http://www.deik.org.tr/287/DeikHakkinda.html (Son Eriþim 14.8.2013)
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Türk ekonomisini ve iþ dünyasýný bu süreçte etkileyen belli baþlý küresel geliþmeler
aþaðýda ele alýnmaktadýr:
Ticaret, yatýrým ve rekabet ortamýnýn deðiþmesi: Yýllarca esas olarak kapalý bir
ekonomi kimliðini korumuþ olan Türk ekonomisinin 1980'li yýllarda dýþarýya açýlmasý
Türk iþ dünyasýnýn özellikle dýþ ticaret ve rekabet alanýnda ciddi bir dönüþüm geçirmesine
neden olmuþtur. 1970 yýlýnda Türkiye'nin toplam dýþ ticaretinin GSMH'ya oraný sadece
yüzde 8 iken, bu oran 1980'de yüzde 16, 1990'da yüzde 23, 2005'de ise yüzde 53 olarak
gerçekleþmiþtir.21 Bu anlamda Türkiye'de küreselleþmenin en doðrudan ve ilk etkisinin
dýþ ticaret alanýnda hissedildiðini söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Dýþ ticaretle tanýþmaya
baþlayan Türk iþ dünyasý, ayný zamanda bu pazarlarda baþka ülke þirketleriyle rekabet
etmek durumunda da kalmýþtýr. Ýç pazarýn sýnýrlý rekabet ortamýndan dýþ pazarlarýn yoðun
rekabet ortamýna geçiþ ayný zamanda önemli bir zihniyet deðiþim süreci olarak iþ
dünyasýnýn gündemine kalýcý bir þekilde girmiþtir.
Ayný zamanda içeride atýlan liberalleþme adýmlarý nedeniyle bu rekabetin iç pazara
yansýyan bir boyutu da olmuþ, Türk þirketleri iç pazarda da yabancý þirketlerle bir ölçüde
rekabet etmek durumunda kalmýþlardýr. Dýþarýya açýlmanýn bir baþka boyutu da yabancý
ülke hükümetleri tarafýndan getirilen vergi, gümrük tarifeleri, kotalar vb idari ve yasal
uygulamalarla mücadele etme gereði olmuþtur. Bu nedenle, bu dönemde iþ dünyasý ile
hükümet ve bürokrasi arasýnda ulusal ticari menfaatlere dayalý bir "tüccar devlet" konsepti
hakim olmaya baþlamýþtýr. (Kiriþçi 2009) Ancak, Türk iþ dünyasýnýn ticari alanda asýl
serbestleþme sýnavý AB ile imzalanan ve 1996 yýlýnda yürürlüðe giren Gümrük Anlaþmasý
ile olmuþtur. Bu anlaþma, AB ile Türkiye arasýnda imalat sanayi ürünlerinde gümrüksüz
bir ticaret rejimini baþlatmýþ, bunun sonucunda Türk þirketleri ve AB þirketleri birbirlerinin
pazarlarýnda tam bir serbesti içerisinde rekabet etmeye baþlamýþlardýr. Bu konu, takip
eden bölümde detaylý olarak iþlenecektir. Ancak, burada güncel bir konunun vurgulanmasý
önem taþýmaktadýr. Dýþ ticaret cephesinden bakýldýðýnda, AB ile Gümrük Birliði içerisinde
olmaktan dolayý, ekonomisinin yaklaþýk dörtte birini oluþturan imalat sanayi önemli bir
ticaret blokunun parçasý olmakla birlikte þu anda AB ile ABD arasýnda yürütülen ve
"Ekonomik NATO" olarak tanýmlanan Transatlantik Ticaret ve Yatýrým Ortaklýðý (TTYO)
Türkiye'de büyük tedirginlik yaratmaktadýr. TTYO yürürlüðe girdiðinde, AB ile arasýnda
Gümrük Birliði bulunduðundan Türkiye kapýlarýný ABD kaynaklý sanayi ürünlerine açmak
zorunda kalacak ama ABD için böyle bir zaruret söz konusu olmayacaktýr. Bu eþitsizliði
önlemek üzere Türk iþ dünyasý, Türkiye ile ABD arasýnda eþanlý olarak Serbest Ticaret
Anlaþmasý imzalanmasýný ve Türkiye'nin TTYO sürecine gözlemci olarak katýlmasýný
teklif etmektedir (Yýlmaz 2013).
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Küreselleþmenin bir baþka yansýmasý da turizm hareketlerinde yaþanmýþtýr. Bir yandan
kiþisel gelirlerde kaydedilen artýþlar, diðer yandan ulaþým ve haberleþme teknolojilerindeki
geliþmeler ile yaþanan göreli ucuzlama turizm hareketlerini ciddi bir þekilde artýrmýþtýr.
Örneðin, 1995 yýlýnda dünyada toplam 545 milyon kiþi turizm amaçlý seyahat etmiþken,
bu rakam 2011 yýlýnda 1 milyar 25 milyona ulaþmýþtýr. Ayný dönemde Türkiye'ye gelen
turist sayýsý 1995 yýlýnda 7 milyondan 2011 yýlýnda 34 milyona çýkmýþtýr.22 Bu 16 yýllýk
dönemde dünya ölçeðindeki turist sayýsý iki misli artarken, Türkiye açýsýndan bu artýþ
beþ misline yakýn olmuþtur. Benzer bir artýþ Türkiye'den turizm amaçlý olarak yurt dýþýna
giden vatandaþ sayýsýnda da yaþanmýþtýr. Bu rakamlar, Türkiye'nin küreselleþmenin bir
türevi olan ve sadece ekonomik deðil, kültürel ve sosyal boyutlarý da içeren turizm
hareketlerinden oldukça yoðun bir þekilde etkilendiðini ortaya koymaktadýr.
Finansal akýmlarýn artýþý: Küreselleþmenin getirdiði bir baþka olgu da sermaye
hareketlerinin inanýlmaz bir ölçüde artmasý olmuþtur. McKinsey Global Institute'ün bir
raporuna göre sýnýr ötesi sermaye akýmlarýnýn tutarý 1980 yýlýnda 500 milyar dolar iken,
bu rakam en tepe noktaya ulaþtýðý yýl olan 2007'de 11,8 trilyon dolara ulaþmýþtýr.23 (MGI
2013:23) Sermaye hareketleri açýsýndan oldukça muhafazakar olan Türkiye, 1989 yýlýnda
Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma Hakkýndaki 32 Sayýlý Karar ile sermaye hareketlerini
serbestleþtirme kararý almýþtýr. Bu kararýn yürürlüðe konmasýnýn temel nedeni, Türkiye'nin
finansal tasarruf açýðýný gidermek ve büyümesini hýzlandýrmak için yurt dýþý tasarruflarýn
Türkiye'ye daha rahat girmesine imkan saðlamaktýr.
Türkiye, 32 Sayýlý Karar'la önü açýlan dýþ finansman imkanlarýndan oldukça yoðun
bir biçimde yararlanmýþ, bu sayede büyüme oranlarýný yüksek tutabilmiþtir. Ancak, yurt
dýþýndan saðlanan kýsa vadeli fonlar Türk ekonomisinin dalgalanmalara ve finansal
krizlere daha açýk bir hale gelmesine de yol açmýþtýr. Nitekim 1994, 1997-98 ve 2001
krizlerinde yurt dýþýndan gelen kýsa vadeli fonlarýn ciddi olumsuz etkileri yaþanmýþtýr.
Türkiye günümüzde de, gittikçe artan küresel likiditenin bir sonucu olarak bollaþan
ve maliyeti düþen yurt dýþý fonlardan ve artan risk iþtahýndan azami ölçüde yararlanmayý
sürdürmekte, ancak artýk borcun önemli bir kýsmý özel þirketlerce saðlanmaktadýr.
Dolayýsýyla, bu konu artan bir þekilde özel sektörü ve iþ dünyasýný ilgilendiren bir
geliþmeye dönüþmüþtür. Bu fonlarýn ciddi miktarlara ulaþmasý Türkiye'de "cari açýk"
sorununu gündeme getirmiþ, bu açýðýn finansmaný ve yarattýðý riskler en çok tartýþýlan
güncel ekonomik konulardan birisi haline gelmiþtir.

22

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-developmentindicators (Son eriþim 18.7.2013)
23
Bu rakam, krizin etkisiyle 2012'de 4.6 trilyon dolara düþmüþtür.
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Bir bütün olarak bakýldýðýnda, küreselleþmenin saðladýðý ortamda artan sermaye
hareketlerinden en fazla yararlanan geliþmekte olan ekonomilerden birisi Türkiye
olmuþtur. Bu fonlarýn büyük kýsmý ilk yýllarda Devlet Ýç Borçlanma Senetlerine (DÝBS)
yatýrýlan portföy yatýrýmlarýndan oluþmakla birlikte, zaman içerisinde Türk þirketlerinin
hisse senetleri ve borçlanma araçlarýna yönelmiþ portföy yatýrýmlarý da önemli rakamlara
ulaþmýþtýr. Son dönemde bu fon akýmlarýnýn önemli bir kýsmý Türk bankalarýna ve özel
þirketlere verilmiþ kredilerden oluþmaktadýr. Diðer yandan, Türkiye ekonomisinin istikrarlý
seyrettiði ve göreli büyüme oranýnýn yüksek olduðu 2000'li yýllarda doðrudan yabancý
sermaye giriþlerinde de çok ciddi artýþlar görülmüþtür. 2008 yýlýnda baþlayan küresel
finansal krizin bir sonucu olarak finansal akýmlarda bir süreliðine yavaþlama görülmüþ,
son aylarda ise ABD'deki ekonomik toparlamanýn bir sonucu olarak faiz oranlarýnýn
yükselme beklentisi nedeniyle Türkiye dahil bazý geliþmekte olan ülkelerden ciddi fon
çýkýþlarý yaþanmaya baþlanmýþtýr.
Soðuk Savaþ'ýn bitiþi ve siyasi liberalleþme: Küreselleþmenin bütün dünyada hissedilen
etkilerinden bir tanesi de siyasi alanda yaþanan liberalleþme ve bunun doðal sonucu
olarak bireyin hak ve özgürlüklerinde saðlanan geliþmelerdir. Bu geliþmeler, birey odaklý
bir düþünme ve davranýþ biçimini zaman içerisinde daha aðýrlýklý bir þekilde toplumlarýn
yaþamýna sokmuþtur. Kapalý toplumlarýn baskýcý bir nitelik taþýmalarý daha beklenen bir
durumken, küreselleþmenin toplumlarý dýþ dünyaya açmasý, kapalý toplumlarda yaþanan
siyasi yasak ve engellerin azalmasý anlamýnda önemli bir deðiþim getirmektedir. Öte
yandan, haberleþme ve daha sonra internet teknolojilerinde yaþanan geliþmeler insanlarýn
sýnýrlardan baðýmsýz bir þekilde dünyadaki herkesle iletiþimini kolaylaþtýrmasý nedeniyle
demokratikleþme hareketleri güç kazanmýþ ve bireysel özgürlükler alaný geniþlemiþtir.
Türkiye de bu süreçten doðal olarak etkilenmiþtir. Dýþa açýlma sürecinin baþladýðý
dönem bir askeri rejim dönemi olduðundan baþlangýçta siyasi alandaki geliþmeler sýnýrlý
kalmýþtýr. Ancak, 1983 sonundaki seçimlerle siviller yönetime gelmiþ ve özellikle 1990'larda
küreselleþmenin siyasi ve kültürel etkileri daha yoðun bir þekilde hissedilmeye baþlanmýþtýr.
Fakat burada altý çizilmesi gereken nokta, Türkiye açýsýndan siyasi liberalleþme ve
demokratikleþme sürecinin esas olarak iki özel geliþmeden etkilendiðidir. Bunlardan
birincisi Soðuk Savaþ'ýn sona ermesi, diðeri AB sürecinin baþlamasýdýr. AB konusu daha
ayrýntýlý bir þekilde bir sonraki bölümde ele alýnacaktýr. Ancak, Soðuk Savaþ'ýn bitmesinin,
bir NATO üyesi ve cephe ülkesi olan Türkiye açýsýndan önemi çok büyük olmuþtur.
Soðuk Savaþ dönemi boyunca Türkiye'deki siyasi tartýþmalar tamamen komünizm
perspektifinden ele alýnmýþ, en masum demokratik taleplerin bile karþýlanmasý zihinlerdeki
"komünizm" korkusu nedeniyle mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle, komünizmin bir
ideoloji olarak çökmesi ve Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý Türkiye'de siyasi liberalleþme
alanýnda ciddi adýmlarýn atýlmasý için gerekli zihinsel ortamý hazýrlamýþtýr.
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Ýþ dünyasý kuruluþlarýný etkileyen önemli yerel geliþmeler
Türk iþ dünyasý üzerinde, yukarýda özetlenen küresel geliþmelere ilaveten ayný
dönemde yaþanan Türkiye'ye özgü bazý yerel dinamiklerin de oldukça büyük etkisi
olmuþtur.
24 Ocak sonrasýnda dýþa açýlma ve liberalleþme: 1960 ve 70'li yýllarý ithal ikameci
iktisat politikalarýnýn hakim olduðu bir çerçevede geçiren Türk ekonomisi, iç pazara
yönelik olarak geliþen ekonomik modelin özellikle döviz gelirleri yaratamamasý nedeniyle
týkanmasý ve petrol þoku gibi dýþsal etkilerin de neticesinde 1980 yýlýnda 24 Ocak
kararlarýyla resmen sona ermiþtir. 24 Ocak kararlarý ve bunu takip eden askeri darbe
sonrasýnda 1983 yýlýnda iktidara gelen Turgut Özal dönemi Türkiye'de dýþa açýlma ve
liberalleþme sürecinin, dolayýsýyla Türkiye'nin küresel ekonomiyle tanýþmasýnýn baþlangýcýný
oluþturmaktadýr. Bu anlamda Türkiye, geliþmekte olan ekonomiler içerisinde, Güney
Kore gibi dýþa açýk bir ekonomik modelle büyüyenler hariç, küreselleþme olgusuyla
veya küreselleþmenin öncülleriyle daha erken tanýþan geliþmekte olan ülkeler arasýnda
sayýlmalýdýr. 24 Ocak kararlarý ve ardýndan gelen yasal adýmlar ve uygulamalar Türk iþ
dünyasý için devrim niteliðinde bir deðiþim yaratmýþtýr. Bu deðiþim sadece bir takým kural
ve uygulamalarýn deðiþmesi deðil, tam bir "zihniyet deðiþimi" þeklinde gerçekleþmiþtir.
Bu dönem, iþ dünyasý örgütlerini sadece ülke içine dönük bir düþünce ve davranýþ
biçiminden, dýþa dönük, daha geniþ düþünen ve rekabetçi bir davranýþ kalýbýna geçiren
önemli bir deðiþim ve dönüþüm dönemidir.
AB süreci: Türkiye'nin 1963 yýlýnda imzalanan Ankara Anlaþmasý'ndan beri resmen
içerisinde olduðu AB süreci son 30 yýlda çok deðiþik evrelerden geçmiþtir. 1987 yýlýnda
yapýlan resmi tam üyelik baþvurusundan sonra 1996 yýlýnda AB ile Gümrük Birliði dönemi
baþlamýþ, ama bunun hemen ardýndan 1997 yýlýnda Lüksemburg Zirvesinde alýnan kararla
Türkiye'ye AB tam üyelik vizesi verilmemiþtir. Ancak, bundan sadece iki yýl sonra, 1999
yýlýnda Helsinki'de yapýlan zirve Türkiye açýsýndan tarihi bir geliþmeye sahne olmuþ,
Türkiye'nin AB'ye tam üyelik için yaptýðý baþvuru kabul edilmiþtir. Daha sonra çeþitli
aþamalardan geçilmiþ ve 2005 yýlýnda AB ile tam üyelik müzakereleri baþlamýþtýr.
AB süreci iniþ ve çýkýþlarýna karþýn Türkiye ve Türk iþ dünyasý üzerinde oldukça
önemli etkiler yaratmýþ ve yaratmaya devam etmektedir. Bu etkiler, öncelikle Gümrük
Birliði'nin baþlamasýyla birlikte gündeme gelmiþtir. Bu dönemdeki tartýþmalar daha çok
Gümrük Birliði'nin ekonomik etkileri üzerinde yoðunlaþmýþ, Türk þirketlerinin büyük
AB þirketlerinin rekabetine dayanamayacaðý endiþesinden hareketle bazý iþadamlarý ve
iþ dünyasý kuruluþlarý Gümrük Birliði'ne karþý çýkmýþlardýr. Ancak, iþ dünyasýnýn büyük
bir aðýrlýðý bu süreci desteklemiþ ve siyasi otorite de bu yönde karar vermiþtir.
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Gümrük Birliði'nin devreye girmesiyle Türk iþ dünyasýnýn dýþarýya açýlmasýnda "ikinci
dönem" baþlamýþtýr. Birinci dönem olarak tanýmlanabilecek 1984-1995 döneminde daha
çok, henüz serbest piyasa ekonomisine geçme sürecinde olan Rusya ve Eski Sovyet
Bloku Ülkeleri (özellikle Orta Asya ve Kafkaslar) üzerine odaklanýlmýþ, bu bölgeler daha
çok küçük ve orta boy Türk firmalarýnýn hedef aldýðý ve faaliyet gösterdiði bir coðrafya
olmuþtur. Ýkinci dönemde ise, AB gibi dünyanýn en zengin ve geliþmiþ pazarlarýndan
birisi söz konusu olduðundan, daha çok kurumsallaþmýþ, büyük Türk þirketlerinin ön
planda olduðu bir evre baþlamýþtýr. Bu dönemde Türk iþ dünyasý kuruluþlarý Brüksel'de
temsilcilikler açmaya baþlamýþlar, AB üyesi ülkelerle baþta ekonomik iliþkiler olmak
üzere her alanda iletiþim ve iliþkiler hýzla geliþmeye ve çeþitlenmeye baþlamýþtýr.
Aralýk 1999'da AB'nin Türkiye'nin tam üyeliðine yeþil ýþýk yakmasýyla birlikte, Türk
iþ dünyasýnýn AB ile iliþkileri de þekil deðiþtirmeye baþlamýþtýr. Gümrük Birliði'nin
baþlamasýyla AB ile somut bazý iliþkiler kurmaya ve AB sistemini anlamaya baþlayan iþ
dünyasý AB'nin siyasi, sosyal ve kültürel boyutlarýyla da tanýþmaya baþlamýþtýr. Fakat bu
yöndeki asýl sýçrama ve ekonomik konularýn ötesine giden bir bakýþ açýsý 1999 sonrasýnda
yaþanmaya baþlanmýþtýr. Bunun sonucunda AB'nin "Kopenhag Siyasi Kriterleri" olarak
adlandýrýlan ve istikrarlý ve kurumsallaþmýþ bir demokrasinin var olmasý, hukuk devleti
ve hukukun üstünlüðü, insan haklarýna saygý ve azýnlýklarýn korunmasý gibi birçok alaný
kapsayan siyasi boyutu iþ dünyasýnýn da yaþamýna girmeye baþlamýþtýr. Bu süreçte
TÜSÝAD gibi bazý iþ dünyasý kuruluþlarý öncü bir rol oynamýþ ama diðer örgütler de
konunun önemi nedeniyle AB konusuna ilgisiz kalmamýþlardýr. AB'nin Türkiye'deki bir
etkisi de sivil toplum örgütü (STÖ) alanýnda yaþanan ciddi bilinçlenme ve geliþme
olmuþtur. Demokrasinin önemli bir unsuru olarak AB sürecinin desteklediði STÖ hareketi
iþ dünyasý kuruluþlarýný da etkilemiþtir.
Bu noktada, 1960'lý yýllarda Türk iþ dünyasý tarafýndan AB üyeliði hedefi doðrultusunda
atýlmýþ bir adýmý hatýrlamakta yarar bulunmaktadýr. 1965 yýlýnda Ýstanbul Ticaret Odasý
ve Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn çabalarýyla Ýktisadi Kalkýnma Vakfý (ÝKV) kurulmuþtur.24
Daha sonra baþka iþ dünyasý kuruluþlarý da ÝKV'ye destek vermeye baþlamýþlardýr. ÝKV,
esas olarak AB ile ilgili konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve kamuoyunu
bilinçlendirmek amacýyla kurulmuþtur. Ancak vakfa verilen isim, o dönemki iþ dünyasý
tarafýndan AB üyeliðinin nasýl algýlandýðýna dair önemli ipuçlarý da vermektedir.
2001 krizi: Türkiye 1980'de baþlayan dýþa açýlma ve küresel ekonomiyle bütünleþme
sürecinin bir parçasý olarak 1989 yýlýnda 32 Sayýlý Karar'la sermaye hareketlerini serbest
býrakarak finansal krizlere daha açýk bir yapýya kapý açmýþtýr. Bu ekonomik krizlerin bir
kýsmý (1997-98 ve 2008 krizleri) yurt dýþý geliþmelerin bir yansýmasý olarak Türkiye'yi
etkilerken, 1994 ve 2001 krizleri "ev yapýmý" krizler olarak ortaya çýkmýþtýr. Ancak,
ekonominin dýþa açýk yapýsý, iç dinamiklerden kaynaklanan krizlerin de boyutunu ve
etkisini artýran bir unsur olmuþtur.
24

http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=ikv&baslik=Hakk%FDm%FDzda
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2001 krizini diðer krizlerden ayýran önemli bir unsur, Türkiye'de yapýsal reformlara
imkan veren bir kriz olarak gündeme gelmesidir. Esas olarak devasa bütçe açýklarý ve
bunun kamu tarafýndan saðlýksýz bir þekilde finansmanýndan kaynaklanan kriz sonrasýnda
Türk ekonomisinin en temel bazý sorunlarýna neþter vurulmuþ ve 2000'li yýllarda Türk
ekonomisinin gösterdiði üstün performansýn temelleri atýlmýþtýr. Buna ilaveten, bu krizi
takiben özellikle bankacýlýk kesimine yönelik olarak gerçekleþtirilen reformlar Türkiye'nin
2008 yýlýnda baþlayan küresel krizden daha az yara alarak çýkmasýna da imkan saðlamýþtýr.
Türk iþ dünyasý bu kriz döneminde gerekli reformlar yapýlarak, ekonomideki ve devlet
yönetimindeki saðlýksýz unsurlarýn üzerine gidilmesini desteklemiþtir. 2001 krizi adeta
ekonomideki dengesizlikleri ve krizleri yaratan unsurlara "yeter artýk" denilen bir ortamý
yaratmýþtýr. 2001 yýlýnýn Mayýs ayýnda yaptýðý bir konuþmada o dönemin TÜSÝAD Baþkaný
Tuncay Özilhan þunlarý söylemektedir: "...Bunu görebilmek ve tüm aðýrlýðýyla kavrayabilmek
çok önemli. Çünkü krizi aþabilmek için büyük kaynak sarf ediyoruz. Ekonomimizi
rekabet edebilir bir yapýya kavuþturmaya çalýþýyoruz. Bütün bu çabalarýn mevcut kamu
yönetimini kökünden deðiþtirecek reformlar olmadan sonuç vermesini beklemek ne
yazýk ki hayalcilik olacaktýr. Bu köklü deðiþim gerçekleþmezse, bugün çözdüðümüzü
sandýðýmýz sorunlar yarýn yeniden karþýmýza çýkacaktýr. Ve yarýn çok çabuk gelmektedir."25
Türkiye'nin aktif dýþ politikasý ve dýþa açýlma dalgalarý: Türkiye Cumhuriyet
döneminde temel hatlarýyla bir parçasý olduðu Batý Bloku'nun çizgisinde daha temkinli
ve muhafazakar bir dýþ politika izlerken, 1980'lerden itibaren bu durum deðiþmeye
baþlamýþtýr. Turgut Özal'ýn Baþbakanlýðý ve Cumhurbaþkanlýðý dönemlerinde Türk dýþ
politikasýnda ekonomik menfaatlere aðýrlýk veren ve daha pragmatik bir yaklaþým hakim
olmaya baþlamýþtýr. "Birinci dýþa açýlma dalgasý" olarak adlandýrýlabilecek bu 10 yýllýk
dönemin Turgut Özal'ýn ölümüyle sona ermesini takiben Türkiye yine 1980 öncesi
geleneksel dýþ politikasýna dönmüþtür.
Ancak, 2002 yýlýnda AKP'nin iktidara gelmesinden sonraki dönemde Türkiye tekrar
aktif, bu sefer sadece ülkenin doðusuna deðil, baþta Orta Doðu ve Afrika olmak üzere
bütün dünyaya açýk oldukça aktif bir dýþ politika izlemeye baþlamýþtýr. "Ýkinci dýþa açýlma
dalgasý" olarak tanýmlanabilecek bu dönemde de ekonomik iliþkiler ve çýkarlar dýþ
politikanýn belirlenmesinde önemli bir rol oynamýþtýr. Örneðin, bu dönemde Türkiye'nin
Afrika'daki diplomatik temsilcilik sayýsý 12'den 34'e yükselmiþtir.26 Ýçinde birçok sorun
bulundurmasýna ve muhatap olunan ülkelerdeki istikrarsýzlýklardan da etkilenmesine
raðmen ekonomik menfaatleri öne çýkaran aktif dýþ politika ortamý Türk iþ dünyasýnýn
özellikle Orta Doðu ve Afrika'da önemli adýmlar atmasýna imkan saðlamýþtýr. Bu açýlýmlarýn
bir sonucu olarak Türkiye'nin ihracatýnda bu bölgelerin aldýðý pay artmaya baþlamýþ, bu
sayede Türkiye'nin en büyük dýþ ticaret ortaðý olan AB'de yaþanan krizin Türkiye'nin
25
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/2001-05-09-TOzilhanin5SIADZirvesiKonusmasi.pdf (Son eriþim 19.8.2013)
26

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakan-yardimcisi-buyukelci-naci-koru_nun-turkiye-_-amerika-sivil-havacilikkonferasi_nin-acilisinda-yaptiklari-konusma.tr.mfa (Son eriþim 19.8.2013)
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ihracatýna olumsuz etkisi biraz daha hafif atlatýlabilmiþtir. Bu çabalarýn iþ dünyasý
üzerindeki bir baþka etkisi, iþ dünyasý kuruluþlarýnýn geliþmiþ pazarlarýn yaný sýra geliþmekte
olan pazarlara yönelerek yeni pazarlarda kalýcý yer edinme çabalarýný hýzlandýrmasý
olmuþtur.
Ýþ Dünyasý Örgütleri Bu Deðiþim Rüzgarýndan Nasýl Etkileniyorlar?
Küresel ve yerel alanda yaþanan ve yukarýda özetlenen geliþmeler son 33 yýlda Türk
iþ dünyasý açýsýndan çok önemli bir dönüþüme yol açmýþtýr. Ýþ dünyasý kuruluþlarý
açýsýndan yaþanan bu dönüþümü toplumsal düzeyde yaþanan deðiþimden soyutlamak
mümkün olmamakla birlikte, öncü ve dünyaya açýk konumlarý gereði iþ dünyasý kuruluþlarý
bunlarýn birçoðunda toplumun geri kalanýndan çok daha önce harekete geçebilmiþlerdir.
Ayrýca gerek organize olma yetenekleri, gerekse sahip olduklarý imkanlar ve iliþkiler
nedeniyle seslerini daha etkili bir þekilde duyurabilmiþlerdir. Bu nedenle, iþ dünyasý
kuruluþlarýný diðer STÖ'lerden daha farklý bir yere koymak ve deðerlendirmek gerektiði
düþünülmektedir.
Ýþ dünyasýnda bu süreçte yaþanan dönüþüm aþaðýda yedi baþlýk altýnda tartýþýlacaktýr.
Zihniyet deðiþimi: 1980'le baþlayan küresel ekonomiyle bütünleþme döneminin iþ
dünyasý üzerinde yarattýðý en önemli ve kalýcý etki yaþanan "zihniyet deðiþimi" olmuþtur.
Kapalý ve göreli olarak duraðan bir ortamda ve çok sýnýrlý rekabet koþullarýnda üretim
ve ticaret yapmaya alýþmýþ iþ dünyasý açýsýndan dýþa açýlma çok radikal bir dönüþüm
anlamýna gelmiþtir. Böyle bir ortamda, eskinin birçok kural ve uygulamasý sorgulanmaya,
kadrolar yenilenmeye ve genç kuþaklara yol açýlmaya baþlanmýþ, teknoloji kullanýmý ve
geliþmelerin takibi zorunlu hale gelmiþtir. Sadece Türkiye'yi deðil, bütün dünyayý kendisine
hareket alaný olarak seçen iþ dünyasýnýn diðer ülkelerle iliþkileri arttýkça siyasi ve kültürel
alanlardaki etkiler de hissedilmeye baþlanmýþtýr. Bu anlamda demokratik alanýn geniþlemesi,
bireysel hak ve özgürlüklerde artýþ, kadýna verilen önem ve azýnlýk haklarý gibi hususlar
daha belirgin bir þekilde iþ dünyasýnýn günlük yaþamýnýn bir parçasý haline gelmeye
baþlamýþtýr. Ayný þekilde, dýþa açýlma teknoloji kullanýmýný yaygýnlaþtýrmýþ, çevrenin
korunmasý ve sürdürebilirlik gibi kavramlarýn insanlarýn yaþamýna girmesini saðlamýþtýr.
Bütün bu olgular, iþ dünyasýnýn zihniyetinin yerelden küresele doðru evrilmesi ve ayný
platformda buluþmasý anlamýna gelmektedir.
Uluslararasý boyutun önem kazanmasý: Zihniyet deðiþiminin bir unsuru olarak
vurgulanmasý gereken bir baþka önemli husus, sadece Türkiye'nin ve iç pazarýn hedef
alýndýðý bir düþünme ve hareket biçiminden, bütün dünya pazarlarýnýn hedef alýndýðý
bir boyuta geçilmesi olmuþtur. 1960'larda baþta Almanya olmak üzere bazý Avrupa
ülkelerine iþçi göndermenin ötesinde dünyaya açýlma konusundaki deneyimi sýnýrlý olan
Türkiye, özellikle iþadamlarýnýn öncülüðünde biraz gecikmiþ bir þekilde olsa da adeta
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dünyayý keþfe çýkmýþtýr. Bunun sonucunda birçok ülkede iþ yapmaya çalýþan giriþimciler
ortaya çýkmýþ, bir süre sonra bu giriþimciler yerel örgütler kurarak kurumsal bazda etki
alanlarýný geniþletmeyi amaçlamýþlardýr. Daha sonra da bunlarýn bir çatý örgüt çerçevesinde
koordine edilme isteði gündeme gelmiþtir. Bu giriþimlerin bir sonucu olarak 2008 yýlýnda
Dünya Türk Ýþ Konseyi (DTÝK) kurulmuþtur. Bu Konsey'in "..kurulma amacý, yurt dýþýnda
daðýnýk örgütlenmiþ olan baþarýlý, giriþimci ruha sahip, Türk lobiciliðinin yurt dýþýnda
etkin olmasý için çaba gösteren Türk giriþimcilerimizi ve uluslararasý büyük güce sahip
þirketlerde karar mekanizmalarýnýn baþýndaki Türk profesyonellerimizi tek çatý altýnda
toplamaktýr."27 Bunlara ilaveten, belli baþlý iþ dünyasý örgütleri yurt dýþýnda daimi
temsilcilikler açarak oradaki varlýklarýný sürekli hale getirmiþlerdir. Bu kapsamda en fazla
ilgi gösterilen ülke/þehirler AB nedeniyle Brüksel ve stratejik önemi nedeniyle Washington
olmuþtur.
Proaktif ve politika önerileri geliþtirici, dar ekonomik menfaatlerin ötesine giden
bakýþ açýsý: Küreselleþmenin Türk iþ dünyasý üzerinde yarattýðý bir baþka geliþme ise dar
anlamda ve geleneksel "iþ geliþtirme" amaçlý iþ dünyasý dernekleri kalýbýnýn ötesine
gitmek olmuþtur. Bu anlamda, iþ dünyasý örgütleri kendilerini içinde yaþadýklarý toplumun
önemli bir kurumsal unsuru olarak görmeye baþlamýþlar, benimsedikleri ve uygulamaya
koyduklarý yeni misyon ve faaliyetlerle siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda hem kendi
üyelerine yönelik, hem de daha geniþ bir kamuoyunu hedef alan çalýþmalarýn içerisinde
olmaya baþlamýþlardýr. Bunlar arasýnda yurt dýþý temaslar kapsamýnda söz konusu ülkelerin
siyasi liderleriyle görüþmekten, anayasa taslaklarý hazýrlamaya, iki yabancý ülke arasýnda
ekonomik bir iþbirliði platformu oluþturma çabasýndan Afrika için yardým kampanyasý
açmaya, liseler için örnek ders kitabý yayýmlamaktan yerel yönetimler konusundaki
çalýþma ve uygulamalarý izlemeye kadar birçok faaliyet sayýlabilir. Geniþleyen misyon
ve faaliyetlerin bir sonucu olarak, iþ dünyasý kuruluþlarý özellikle "politika önerileri"
geliþtirme alanýnda üzerlerine düþen rolün arttýðýný görmüþler, çoðu zaman siyasetçilere
ve bürokrasiye de ýþýk tutmasý amacýyla eðitim, sosyal güvenlik, yargý sistemi vb alanlarda
iþ dünyasýnýn önerilerini hazýrlayýp ilgililere ve kamuoyuna sunmaya baþlamýþlardýr.
Bunun dýþýnda konferanslar, söyleþiler ve basýn toplantýlarý kanalýyla da bu örgütler
pozisyonlarýný ve geliþtirdikleri politika önerilerini kamuoyuyla paylaþmaktadýrlar.
Ýþ dünyasý örgütlerinde artýþ ve çeþitlenme: Türkiye'nin küreselleþmeyle bütünleþtiði
son 33 yýllýk dönemin iþ dünyasý örgütlenmesi açýsýndan yansýmasý örgüt sayýsýnda ciddi
bir artýþ ve çeþitlenmenin ortaya çýkmasý olmuþtur. Bu bölümün giriþ kýsmýnda özetlendiði
gibi, iþ dünyasýnda esas olarak 1950'lerde baþlayan örgütlenme çabalarý 1980'li yýllardan
itibaren oldukça hýzlanmýþ, özellikle bu tarihten sonra çeþitlenme de artmaya baþlamýþtýr.
Örneðin, 1990'lý yýllarda, daha geleneksel ve iç piyasaya dönük iþadamý örgütlerine bir
tepki olarak, yeni ve dýþa açýk iþadamý kitlesini temsil etmek üzere ülke çapýnda Sanayici
27

http://www.dtik.org.tr/KonseyYapilanmasiTanitim.html (Son eriþim 19.8.2013)
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ve Ýþ Adamlarý Dernekleri (SÝAD) kurulmaya baþlanmýþtýr. Küresel ekonomiyle entegre
olmanýn getirdiði yeni alanlarýn yaný sýra farklý etkilenmeler veya hedefler nedeniyle
örgütlenmede bir artýþ olmasý çok beklenmedik bir geliþme olarak görülmese bile, bu
çeþitlenmede Türkiye'ye özgü bir baþka boyut daha bulunmaktadýr. Bu, ülkenin ayný
dönemde yaþadýðý politik geliþmeler ve kýrýlmalarýn iþ dünyasýna yeni iþ dünyasý örgütlerinin
ortaya çýkýþý olarak yansýmasýdýr. Bir baþka anlatýmla, bu dönemde sektörel, coðrafi veya
odaklanma farklýlýklarýna bir alternatif getirmek amacýyla deðil, siyasi ve ideolojik
farklýlýklar veya kültürel aidiyetler üzerine inþa edilmiþ iþadamlarý örgütleri ve federasyonlarý
da kurulmaya baþlanmýþtýr.28 (Ýnsel 2012:13-16). Bu durum büyük ölçüde hala devam
etmektedir.
Üye profilinde deðiþim: 1980 sonrasý dönem Türk iþ dünyasý örgütlerinin üye
profillerinde ciddi deðiþimlerin de yaþandýðý bir dönem olmuþtur. Bu dönemde örgütlerde
dýþ dünyaya ve küreselleþmeye fikren daha açýk ve yatkýn olan ikinci ve üçüncü kuþak
iþadamlarýnýn aðýrlýðý da artmaya baþlamýþtýr. Bir kýsmý aile iþletmelerinde görev alan,
diðer kýsmý profesyonel olan bu genç üyelerin önemli bir kýsmý yurt dýþýnda eðitim
görmüþ olmalarý nedeniyle dýþ dünyayla daha rahat iliþki kurmuþlar, iþ iliþkilerinin küresel
boyuta uyum saðlamasý anlamýnda daha özgüvenli ve bilinçli adýmlar atabilmiþlerdir.
Bu kuþaklarýn örgütlerde sayýsýnýn artmasý iþ dünyasýnýn sosyal ve siyasal sorumluluk
alma ve bu doðrultuda çalýþmalar yapma kapasitesini de hissedilir bir þekilde artýrmýþtýr.
Faaliyetlerin çeþitlenmesi ve nitelik deðiþtirmesi: Yukarýda özetlenen geliþmelerin
doðal bir sonucu olarak iþ dünyasý kuruluþlarýnýn faaliyetleri sadece iþ geliþtirme veya
üyeleri bilgilendirme amaçlý klasik toplantýlar düzenlemenin çok ötesine gitmiþtir. Bu
kapsamda yapýlan toplantý, konferans ve yayýnlarýn konularý çok daha çeþitlendiði gibi,
bu etkinliklerin yapýldýðý yerler de oldukça farklýlaþmýþ ve Türkiye sýnýrlarýnýn ötesine
taþmýþtýr. Bu dönemin bir baþka özelliði ise bilgi üretiminin öneminin artmasý nedeniyle
baþta TÜSÝAD olmak üzere bazý iþ dünyasý örgütlerinin üniversitelerle iþbirliði içerisinde
belli konulara yönelmiþ enstitü, forum veya düþünce kuruluþu gibi bilgi üretim merkezleri
kurmaya baþlamalarýdýr. Bu kurumlarda çalýþan uzmanlarýn ürettiði bilgiler sadece üyelerle
deðil, ilgili kamu otoriteleri ve kamuoyuyla da paylaþýlmaktadýr. Ayrýca, kurum dýþý yerli
ve yabancý uzmanlara hazýrlatýlan rapor ve araþtýrmalarla bu süreç desteklenmektedir.
Bu anlamda, iþ dünyasý örgütlerinin ülkenin bilgi ve uzmanlýk üretme kapasitesine ciddi
katkýlar yapmaya baþladýklarý gözlenmektedir. Kýsaca özetlemek gerekirse, bu dönemde
iþ dünyasý örgütlerinin muhatabý sadece üyeleri olmaktan çýkmýþ, bütün ulusal ve
uluslararasý kamuoyu hedef kitle haline gelmiþtir.
Daha nitelikli kadrolar ve çeþitlenmiþ finansman kaynaklarý: Ýþ dünyasý örgütlerinin
faaliyetleri artar ve çeþitlenirken, niteliksel olarak da ciddi bir deðiþim gözlenmektedir.
28

Ýnsel 2012'ye göre bu örgütler arasýnda MÜSÝAD, TUSKON ve USÝAD (Ulusalcý Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði)
sayýlabilir.

99

Bunlarýn bir sonucu olarak bu örgütlerin kendi kadrolarýnda niteliksel anlamda hissedilir
iyileþmeler olmuþtur. Bu dönemde hem kadrolar büyümüþ, hem de eðitim ve tecrübe
açýsýndan çok daha iyi yetiþmiþ elemanlar bu kurumlarda çalýþmaya baþlamýþlardýr. Bu
kuruluþlarýn tek faaliyet alanýnýn üyelerinin menfaatlerini korumak ve iþ geliþtirmek
olduðu eski dönemde iþ dünyasý örgütleri üyelerini adeta geriden takip ederken,
günümüzde bu kuruluþlarýn üyelerinin önünde koþan, dünyada ve ülkede olanlarý takip
eden, gereken araþtýrma ve analizleri yaparak üyelerini bilgilendiren ve geleceðe hazýrlayan
kurumlar olmalarý beklenmektedir. Bu örgütlerin yeni iþlevlerinden bir tanesi de üyelerini
"yönlendirebilen" bir kapasiteye ulaþmýþ olmalarýdýr. Bütün bu yeni iþlevler nitelikli kadro
gereksinimini artýran unsurlar olmaktadýr. Ayný þekilde, bu kuruluþlarýn sahip olduklarý
finansal imkanlarýn da artan ve çeþitlenen ve ayný zamanda niteliði yükselen faaliyetleri
karþýlayacak ölçüde çoðalmasý gerekmektedir. Bu zorunluðu gören iþ dünyasý kuruluþlarý
üye aidatlarýnýn yaný sýra proje bazýnda finansman saðlama yöntemlerini geliþtirerek yeni
dönemin gerektirdiði finansman kaynaklarýný yaratma yoluna gitmiþlerdir.
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Günümüz koþullarýnda iþ dünyasý kuruluþlarý küresel oyun alanýnýn en önemli ve
etkileri giderek artan oyuncularýndan birisi haline gelmiþtir. Söz konusu kuruluþlar, bir
yandan giriþimcilikleri, üretimleri ve buluþlarý ile küreselleþmeyi en çok etkileyen, diðer
yandan rekabete en açýk kesim olmalarý nedeniyle en çok etkilenen gruplardan birisi
olan iþ dünyasýný temsil etmeleri nedeniyle küreselleþme dalgasýnýn en üstünde giden
kurumlardan birisi, hatta birincisi konumundadýr. Bu nedenle, bu kuruluþlarý hükümet
dýþý kurumlar arasýnda ve STÖ'ler içerisinde küreselleþmenin getirdiði dönüþümün etkisini
üzerinde en fazla hisseden kurumlar olarak tanýmlamak yanlýþ olmayacaktýr.
Ýþ dünyasý örgütlerini birçok küresel geliþme etkilemektedir. Ekonomik faaliyet
merkezlerinin kaymasý ve yükselmekte olan ülkelerin aðýrlýðýnýn artmasý, yeni bir tüketici
tipinin ortaya çýkmasý, demografik yapýnýn deðiþmesi, teknolojideki son sürat geliþmelerin
artarak sürmesi, bireyin gücü ve öneminin artmasý, yeni toplumsal aktörlerin ortaya çýkýþý
ve doðal kaynaklara olan talebin hýzla çoðalmasý, sürdürülebilirlik ve karþýlýklý baðýmlýlýðýn
artmasý bunlar arasýnda en önemlileri sayýlabilir. Bu küresel olgulara ilaveten, ayný süreçte
gündeme gelen bazý yerel unsurlarýn yarattýðý etkiler de yabana atýlamayacak bir önem
taþýmaktadýr. Bunlar, bu raporda kapsanan ülkeler bazýnda farklýlýklar göstermektedir.
AB açýsýndan Tek Pazar'ýn oluþturulmasý, Avrupa Para Birliði, Avrupa iþgücü piyasalarý,
göç, genç iþsizliði ve Euro krizi gibi yerel konular önem taþýyor. ABD açýsýndan, bütçe
açýðýnýn artmasý, altyapýdaki yetersizlikler, göç, eðitim ve beceri kazandýrma gibi konular
önem kazanýyor. Brezilya iþ dünyasý açýsýndan nüfus dinamikleri, eðitim, teknoloji ve
Ar-Ge yatýrýmlarý, yetersiz altyapý, güvenlik yargý sistemi, demokrasinin geliþtirilmesi gibi
yerel konular öne çýkýyor. Hindistan'da göze çarpan yerel unsurlar inovasyon kapasitesi,
bilgi ve becerilerin artýrýlmasý, adaletli büyüme, toplumsal kalkýnma, politika seçenekleri
üretme ve diyalog gibi konulardan oluþuyor. Türkiye bakýmýndan ise AB süreci, dýþa
açýlma, liberalleþme ve aktif dýþ politika giriþimleri ve ciddi bir yapýsal dönüþüme kapý
açan 2001 krizi sayýlabilir.
Bu küresel ve yerel geliþmeler karþýsýnda bu raporda kapsanan bütün ülkelerdeki
iþ dünyasý örgütleri iþlevsel ve yapýsal olarak belirli bir yöne doðru evrilmektedir. Bu
evrilmenin iþlevsel boyutu üç ana baþlýk altýnda tanýmlanabilir. Birincisi, bu geliþmeler
karþýsýnda iþ dünyasýnýn toplumsal rolü çok ciddi bir þekilde artmaktadýr. Bunun sonucunda
iþ dünyasý örgütleri eskiden ilgilenmedikleri birçok konuyla ilgilenmek, politika seçenekleri
üretmek, aktif bir þekilde politika oluþumuna dahil olmak ve insana, çevreye saygýlý
olmak gibi yeni iþlevlerle ve görevlerle karþý karþýyadýr. Ýkincisi, küresel ve yerel ayrýmýnýn
ortadan kalkmaya baþlamasý ile eskiden ulusal ve uluslararasý olarak sýnýflanan faaliyet
ve iþlevler artýk önemini yitirmektedir. Bunun örgütlenme, faaliyet, finansman ve benzeri
alanlar üzerine birçok etkisi bulunmaktadýr. Üçüncüsü ise artan rekabetle mücadele
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konusudur. Bir yandan teknolojinin evrilmesi, diðer yandan sýnýrlarýn ortadan kalkmasý
nedeniyle ciddi bir rekabet ortamýnda yaþamak durumunda kalan iþ dünyasýný temsil
eden örgütler olarak üyelerini bilgilendirecek, donatacak ve koruyacak adýmlarý atmalarý
gerekmektedir. Bunun için ciddi eðitimler verilmesi, bilgi merkezleri kurulmasý ve
üyelerini içeride ve dýþarýda koruyacak kapasiteye sahip olmalarý gerekmektedir. Bunlar
siyasi adýmlar olabileceði gibi, kamuoyunu bilgilendirme veya tanýtým kampanyalarý da
olabilmektedir.
Bütün bunlarýn bir yansýmasý olarak bu kuruluþlarýn kendi idari, organizasyonel ve
finansal yapýlarýnda da önemli deðiþimler gündeme gelmektedir. Bunlara kýsaca deðinmek
gerekirse, iþ dünyasý örgütleri sayýca artmakta ve çeþitlenmekte, en önemlisi "gönüllü"
örgütlere doðru evrilmektedir. Bu anlamda iþ dünyasý örgütleri arasýnda da artýk ciddi
bir rekabet söz konusu olmakla birlikte bazý ülkelerde konsolidasyon eðilimleri de
görülmektedir. Bu örgütlerin üyelerinin kapasitelerini artýrýcý etkinlikleri çoðalmakta,
üyelerine yönelik faaliyetler veya kamuoyuna yönelik politika önerisi geliþtirme gibi
amaçlarla kurum dýþý uzman kuruluþlarla yapýlan iþbirlikleri artmakta, uluslararasý boyuttaki
faaliyetlere çok büyük zaman ve para harcanmaktadýr. Ýþ dünyasý örgütlerinde artýk genç
kuþaklar yönetimi devralmakta, þeffaflýk artmakta, büyüyen bütçelerle birlikte faaliyetlere
çeþitlilik ve dinamizm gelmekte, bunlara koþut olarak kadrolarýn niteliðinde belirgin bir
iyileþme görülmektedir.
Küreselleþme, özellikle geliþmekte olan ülkelerde, iþ dünyasýnýn geleneksel olarak
en önemli sorunlarýndan birisi olan ve çoðunlukla sendikalar üzerinden yürütülen iþveren
iþçi çatýþmalarýný en aza indirgemiþ durumdadýr. Bu sonucun ortaya çýkmasýnda birçok
faktörün etkisi var. Bu süreçte yasalardaki olumlu geliþmelerin yaný sýra iþ dünyasýnýn
sosyal haklar ve iþ güvenliði gibi konulara önem verme anlamýnda geçirmiþ olduðu
deðiþim önemli bir unsur. Ayný þekilde, demokrasinin geliþmesi ve piyasa ekonomisi
ile demokrasinin el ele gittiðine dair düþüncenin genel kabul görmesinin de önemli bir
katkýsý var. Öte yandan, küresel ölçekte rekabetin acýmasýz bir biçimde artmasý da bu
ülkelerde iþçi ve iþvereni ayný tehditle karþý karþýya býrakmýþ, bunun sonucunda "hepimiz
ayný gemideyiz" düþüncesinin yaygýnlýk kazanmaya baþlamasý sosyal barýþa ciddi bir
katkýda bulunmuþtur.
ABD ile ilgili kýsýmda tartýþýldýðý üzere, gönüllü iþ dünyasý örgütleri açýsýndan, bir
yandan devlete karþý baðýmsýz kalmak, öte yandan kendi ülkelerinde ve dýþarýda, hem
yürütme hem de yasama organlarýndaki önde gelen karar alýcýlarla iletiþim hatlarýný güçlü
ve açýk tutmak arasýndaki dengeyi kurmak hiç de kolay olmamaktadýr. Benzer þekilde,
yerel ve uluslararasý kamuoyu ve çýkarlar arasýnda bir köprü oluþturmanýn bir yandan
önemi artarken, diðer yandan bunu yaþama geçirmek oldukça zorlaþmaktadýr. Geniþleyen
oyun alaný ile birlikte artan ve karmaþýklaþan sorumluluklar iþ dünyasý kuruluþlarýný ve
yöneticilerini önemli bazý risklerle karþý karþýya býrakmaktadýr.
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Geliþmeler, bu raporda tartýþýlan ve beþ ülke deneyimi aracýlýðýyla ortaya serilen
çerçevede bir vizyonu, yönelimi ve kapasitesi olmayan iþ dünyasý kuruluþlarýnýn çok
zaman geçmeden ömürlerini doldurup, piyasadan çekileceklerini gösteriyor. Zorunlu
üyelikle ve kamu desteðiyle ayakta duran kuruluþlar bir süre daha yaþamlarýný sürdürseler
bile iþlevsel olarak aðýrlýklarý gittikçe azalmaktadýr. Bu anlamda, bu tür bir dönüþümü
kendi baþýna yapamayacak gönüllü kuruluþlarýn birleþmeler yoluyla bu yöne doðru
hamle yapmalarý bir çözüm olarak gündeme gelebilir. Bunun da ötesinde, küreselleþmeyle
birlikte yurt dýþý yurt içi kavramlarýnýn örtüþmeye baþlamasý, her durumda, benzer iþ
dünyasý örgütlerinin güçlerini birleþtirerek, küresel ölçekte daha etkin bir þekilde
çalýþmanýn yollarýný aramalarýný da zorunlu kýlmaktadýr. Yine küreselleþmenin getirdiði
çok kimlikliliðin bir gereði olarak, farklýlýk ve çeþitliliðin ortadan kaldýrýlmasý gereksiz
ve zor olsa da, farklý iþ dünyasý örgütlerinin ortak çalýþma platformlarýnda buluþarak
daha etkin çalýþmanýn yollarýný aramalarý artýk bir zorunluluk haline gelmektedir.
Ýþ dünyasý kuruluþlarýnýn günümüzdeki en önemli misyonlarý insan odaklý çalýþmayý
ilke edinmeleridir. Ýnsan, þirketler açýsýndan bir yandan çalýþan, diðer yandan onlarýn
ürettikleri mal ve hizmetlere talep yaratan tüketici, öbür taraftan iþ dünyasýnýn faaliyetlerinden
bir þekilde etkilenen bir paydaþ ve en önemlisi, o ülkede yaþamasa bile bir vatandaþ
olarak iþ dünyasýyla birlikte ayný dünyayý paylaþan bir varlýk konumundadýr. Bütün bu
unsurlar, bireyin artan gücü de dikkate alýndýðýnda, küreselleþen dünyada odaðýnda
insan olmayan iþ dünyasý kuruluþlarýnýn etkin ve saygýn bir konumda kalamayacaklarýný
açýk bir þekilde ortaya sermektedir. ABB'nin eski CEO'su Gran Lindahl'ýn ifade ettiði
gibi, 21. yüzyýlýn iþ dünyasý "insan haklarýnýn garantörlerinden birisi olmak" durumundadýr.29

29

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2051379,00.html (Son eriþim 25.8.2013)
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