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YEN EKONOM : ÖZELL KLER ve ENDÜSTR LER
Özgür ASLAN

ÖZET
Özellikle son on y lda bilgisayarlar, internet ve genel amaçl
ileri teknolojiler i letmelerin i uygulamalar na ve günlük ya am n
büyük bölümüne girmi
bulunmaktad r. Ayr ca, bu tür
teknolojilere yat m yapan geli mi ülkelerin birço u, ekonomik
performanslar
artt rmaktad rlar. Enformasyon ve ileti im
teknolojilerinden kaynaklanan ve ekonomik yap da dönü üm
yaratan bu olgu, yeni ekonomi olarak adland lmaktad r. Bu
çal mada yeni ekonomi kavram , yeni ekonominin özellikleri,
endüstrileri ve bu endüstrilerin özellikleri incelenmektedir.
ABSTRACT
Especially during the last decade, computers, internet and
general purposes high technologies entered into firms’ work
practices and most part of our daily lives. In addition to these, a lot
of developed countries, who invest in this kind of technologies
increase their economic performances. This phenomenon which
emanates from information and communication technologies and
caused transformation in economic structure is defined as new
economy. In this article, the concept of new economy, the
characteristics of new conomy, industries and the characteristics of
these industries are analysed.
1. G
1990’lar n ortalar na do ru artan enformasyon ve ileti im
teknolojileri yat mlar , bu tür teknolojilere yat m yapan ülkelerin
Ara . Gör., .Ü. ktisat Fakültesi, ktisat Bölümü.
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ekonomik performanslar nda, özellikle verimlilik ve rekabet
edebilirliklerinde belirgin art lar yaratm r. ABD ve birkaç
geli mi ekonomide ya anan bu süreç, yeni ekonomi ad verilen ve
günümüz literatüründe s kça duydu umuz bir kavram n ortaya
kmas na yol açm r. Daha çok ABD ekonomisinde, 1990 y
sonras nda belirgin biçimde hissedilen ekonomik performans art
ve dinamizme atfen kullan lan yeni ekonominin, son y llarda
letmelerin i yapma ekillerini de tiren ve günlük hayat za
girmi durumda olan internet ve geli mi ülkelerin dönü mekte
oldu u bilgi toplumuyla da yak ndan ba lant bulunmaktad r.
Bununla birlikte, üzerinde uzla lamam bir kavram olan yeni
ekonomi kavram n, enformasyon ve ileti im teknolojilerindeki
(ICT) geli melerle birlikte ortaya ç kan bir süreç oldu u, konunun
uzman ki iler taraf ndan genel kabul görmekte, hatta bu durum
birçok ara rmac , enformasyon
teknolojilerini, sanayi
devriminin ba lamas na ve üretim tekniklerinin kökten
de mesine yol açan buhar gücü ve elektrik enerjisiyle k yaslama
yapmaya itmektedir.
Son y llarda ICT üretiminde ve kullan ndaki art , ABD ve
Avrupa’da ekonomik büyümeyi, verimlili i ve yenilik üretebilme
kapasitesini artt rm r. ICT ise, bilgisayarlar, yaz m, donan m ve
telekomünikasyon
endüstrileri
mal
ve
hizmetlerinden
olu maktad r. Bununla birlikte, ICT endüstrileri birbiriyle
ba lant
r. Ucuz ve daha güçlü bilgisayarlar n kullan lmas , daha
zl ve sorunsuz ileti im a lar n kurulmas na yol açmakta,
böylece yeni dijital hizmetlerin ortaya ç kmas olanakl k lmakta
ve dijital hizmetlerdeki iyile meyle birlikte ekonomideki etkinlik
artmaktad r.
Yeni ekonominin en önemli unsurlar ndan birisi internettir.
nternet ekonomisi ve yo un olarak kullan lmakta olan elektronik
ticaret, yeni ekonominin temel özelliklerinden dijitalle me
kapsam nda de erlendirilebilir. Yirminci yüzy n son y llar nda
özellikle mikro elektronik ve bilgisayar teknolojisi alan nda
gözlenen h zl teknolojik ilerlemeler, günümüzün en önemli a
temelli teknolojilerinden biri olan interneti yaratm r. Ba lang çta
birkaç bilgisayar birbirine ba lamak ve aralar nda veri al veri ini
sa lamak amac yla geli tirilen internet, 1980’li y llardan sonra
ki isel bilgisayarlar nda yayg nla mas yla beraber, geni bir
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kullan ma ula
r. nternetin h zla yayg nl k kazanmas yla,
ülkeleraras s rlar ortadan kalkm ve h zl bir teknolojik yar
ba lam r. nternet ve uygulamalar , günümüzde ticaretten
finansa kadar birçok alanda kullan lmakta ve bu alanlarda önemli
etkiler yaratmaktad r. Bu anlamda internetin, bilgi toplumunun en
anlaml teknik ve toplumsal kazan mlar ndan biri oldu unu
söylemek mümkündür (Asomedya, 2000:37).
nternet üzerinden e-ticaret i letme yönetiminin yeni bir
yoludur. Henüz birkaç y ll k olmas na kar n ekonomik faaliyetleri
ve sosyal ortam köklü biçimde de tirme potansiyeline sahiptir.
leti im, finans ve perakende ticaret internetin yaratt
de im
dalgas ndan oldukça yo un ekilde etkilenmi durumdad r. Di er
yandan e itim, sa k ve devlet faaliyetleri, etkinin hissedildi i
di er alanlar olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte e-ticaret
için uygun bir araç olarak ortaya ç kan internetin sorunsuz bir
ekilde i lemesini sa layacak firmalar n ortaya ç kmas , yeni
ekonomi endüstrilerinden biri olan internet endüstrisinin
do mas na yol açm r. nternet endüstrisi, yeni ekonomide,
enformasyon ve ileti im teknolojileri endüstrilerini tamamlay bir
rol üstlenmektedir.
Bu çal mada ilk olarak, yeni ekonomi kavram aç klanmaya
çal lacakt r. Baz yazarlar, yeni ekonomi yerine bilgi ekonomisi,
dijital ekonomi, e-ekonomi gibi kavramlar kullanmaktad r. Yeni
ekonomi kavram , bu kavramlar n yerini h zla ikame etmektedir.
Çal man n ilerleyen bölümlerinde ise yeni ekonominin özellikleri
aç klanmaktad r. Bilginin ve teknolojinin önemi, yeni ekonomide
daha da artm bulunmaktad r. Bilgiyi ve teknolojiyi yaratabilen ve
kullanabilen nitelikli i gücüne olan talep, yeni ekonomide büyük
art göstermektedir. Çal ma, enformasyon ve ileti im teknolojileri
ve özellikleri incelendikten sonra sonuçland lmaktad r.
2. YEN EKONOM KAVRAMI
1990’larda, ABD ekonomisi kinci Dünya Sava sonras
dönemdeki en uzun süreli ekonomik geni lemeyi ya am r. 1993
n ilk çeyre inden itibaren GSY H, y lda ortalama % 4
düzeyinde büyümü tür. Ayn zamanda, ilgili dönemde 22 milyon
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yeni i yarat lm r. Eylül 2000’de i sizlik oran son otuz y n en
dü ük düzeyi olan % 3.9’a gerilemi tir. 1973-1995 y llar aras nda
oldukça yava artan i gücü verimlili i (y lda %1.4), ekonomik
geni lemenin ikinci yar nda belirgin bir ekilde art trendine
girmi tir. 1995’ten 2000’e kadar ortalama y ll k % 3’lük bir
büyümeyle uzun dönem trend de erinin üzerinde bir geli me
göstermi tir (Council of Economic Advisors, 2001: 19-20). Bu
beklenmeyen verimlilik art , enflasyonun dü ük düzeylerde
kalmas na yard mc olmu tur. Böylece 1990’lardaki oldukça s
gücü piyasas na kar n, çekirdek enflasyon %2-%3 aral nda
dalgalanma göstermi tir. Di er yandan, ABD’de yat mlarda da
büyük art lar gözlenmi tir. 2000 y boyunca devam eden hisse
senetlerinin a
ya ayarlanmas ndan sonra bile, birle ik hisselerin
de eri, 10 y lda 3 kat na ula
r. ABD ekonomisinde ya anan
geli meler, bu ekonominin yeni ekonomiye dönü tü üne dair bir
uzla man n do mas na yol açm r (Jentzsch, 2001: 4).
Yeni ekonomi kavram son birkaç y n en çok konu ulan
kavramlar ndan biridir. Her moda olan kavramda oldu u gibi, yeni
ekonomi kavram da farkl ki iler taraf ndan farkl ekillerde
tan mlanmaktad r. Avrupa’da genel anlamda yeni ekonomi
kavram , elektronik enformasyon teknolojilerinin yarat lmas ve
uygulanmas n merkezinde yer alan ekonomik faaliyet endüstrisi
olarak ifade edilmektedir (Zagler, 2002: 338). Yeni ekonomi
kavram n tan mlanmas oldukça belirsizlik göstermektedir. ABD
ekonomisinde
devam
eden
dönü üm
farkl
ekillerde
adland lmaktad r; “endüstri sonras toplum”, “inovasyon
ekonomisi”, “bilgi ekonomisi”, “a ekonomisi”, “dijital ekonomi”,
“a rl ks z ekonomi” ve “e-ekonomi” bunlardan en çok
kullan lanlardand r. Bu kavramlar ya anmakta olan dönü ümün
farkl
yönlerine odaklanmakta, yan lt
yorumlara yol
açabilmektedir. Örne in ekonomiler daima inovasyon ve bilgi
sayesinde geli mi tir. Bu yüzden yeni ekonomi, i dünyas nda ve
finansal bas nda kullan lmas dolay yla daha fazla kullan ma
ula
r (Pohjola, 2002: 134).
Atkinson ve Court’a göre yeni ekonomi, son 15 y lda ABD
ekonomisinin yap
, fonksiyonlar ve kurallar de tiren bir
dizi niteliksel ve niceliksel de imle ilgili olup, bu de imin ve
ekonomik büyümenin alt nda yatan temel faktörler ise, yenilikçi
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fikirler ve teknolojik ilerlemelerdir (Atkinson ve Court, 1998: 8).
Yeni ekonomide fiziksel olmayan sermaye en az fiziksel sermaye
kadar de er ta maktad r. Ayr ca, fiziksel sermayenin de eri de
fiziksel olmayan ç kt lara ba
bulunmaktad r. Zenginle tikçe
katma de eri daha yüksek mal ve hizmetler tüketiriz. ABD
ekonomisinin ç kt
(üretimi) tonla ifade edildi inde, bu
ekonominin yüzy l önceki üretimiyle bugünkü üretiminin ayn
olmas na ra men, günümüzün ç kt
n ekonomik de eri geçmi
yüzy n 20 kat kadard r. Bu durum mal ve hizmetlerin daha bilgi
yo un hale gelmi oldu unu göstermektedir (Atkinson ve Court,
1998: 13).
Robert Gordon’a göre ise yeni ekonomi, 1990’lar n
ortalar nda
bilgisayar
donan ,
yaz
ve
telefon
hizmetlerindeki fiyat dü lerinin yan nda, bilgisayar i lem
gücündeki, ileti im kapasitesindeki art lar ile internet
teknolojisindeki çok h zl geli meyi ifade etmektedir. Bu tan mda
yeni ekonomi, 1995 y
öncesi dikkate al nmaks n 1995 y
sonras enformasyon ve ileti im teknolojilerindeki geli meye
de er tutulmu tur (Gordon, 2000: 2). Nordhaus, yeni ekonomiyi
tan mlarken bilgisayar donan , yaz
ve ileti im cihazlar
üzerinde önemle durmaktad r. Yeni ekonomi, enformasyon
olu turma, geli tirme ve da m süreçlerinden olu maktad r. Süreç
içerisinde üç büyük aktör yer almaktad r. Bunlar; enformasyonu
leyen donan m (bilgisayarlar), enformasyonun edinilmesini ve
da lmas
sa layan ileti im sistemi ve son olarak insan eliyle
tüm sistemi yöneten yaz md r (Nordhaus, 2000: 1).
Dominick Salvatore’ye göre; yeni ekonomi bilgisayarlar,
yaz m ve ileti im sistemlerine dayanan enformasyon ve ileti im
teknolojisinin (ICT) kullan
n h zla geli mesi ve yay lmas
anlam ndad r. A
daki tablo, yeni ekonominin G-7 ülkeleri
aras nda en çok Birle ik Devletlerde yay ld
göstermektedir.
ABD ekonomisi, G–7 ülkeleri aras nda en çok bilgisayara dayal ,
her 1000 ki i için en fazla say da internet ba lant olan ve yeni
teknolojiyi ve elektronik ticareti en yo un biçimde kullanan
ekonomidir (Salvatore, 2003: 534).
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Tablo 1: 2001’de Yeni Ekonominin G7 Ülkeleri Aras nda Yay lmas

Kaynak: Salvatore, 2003: 534.

3. YEN EKONOM

N ÖZELL KLER

Ulusal s rlar n ötesinde bir ekonomik ba ; yüksek iktisadi
verimlilik getiren bulu larla ya anan yo un teknolojik ve sosyal
de im, artan oranda bilgi ak ve payla
, yeni ekonominin
karakteristik özellikleri olarak kar
za ç kmaktad r. Yeni
ekonomide ürün ve hizmetlerin en önemli özelli i, bilginin temel
üretim faktörü olarak ön plana ç kmas r. Yeni ekonomi
endüstrilerinde, be eri sermaye, fiziksel sermaye ile entelektüel
sermayeyi güçlü bir ekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir.
Gerek enformasyon teknolojilerinin kullan
ve gerekse üretimi,
nitelikli i gücü talebini art rmaktad r. Dolay ile yeni ekonomide,
be eri sermaye yat mlar nda art
gözlenmektedir. Yeni
ekonominin 10 temel özelli i a
daki ekilde özetlenebilir
(Welfens, 2002:19-21);
Yeni ekonomi birbirine ba
bilgisayar sistemlerinden ve
ileti imin dijital ortama ta nmas yla, yüksek katma de er kazanan
hizmetlerden olu an bir iktisadi sistem olarak de erlendirilebilir.
1980-90’l y llarda bilgisayar parçalar ndaki fiyat dü ü ile h z
kazanan teknolojik geli meler, çok daha karma k i lemlerin ve
projelerin gerçekle tirilebilir olmas
mümkün k lm r. Di er
yandan bilgisayar fiyatlar ndaki h zl
dü
ve i lem
kapasitelerindeki art , bilgisayarlar n her alanda kullan na
olanak tan maktad r. Araba üreticileri, genetikle ilgili faaliyette
bulunan firmalar, petrol aray lar , yüksek i lem kapasitesine
sahip bilgisayarlarla yapt klar simülasyonlarla harcamalar nda
büyük ölçüde tasarrufa gidebilmektedir (Carlsson, 2002: 14-15).
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Ayr ca, bu olanaklar modern telekomünikasyon araçlar ile var
olan bilgi ile yeni bilginin birle imini yaratm r. Yeni ekonomide
daha fazla bulu daha çabuk yay m söz konusudur (Welfens,
2002: 19).
Eski ekonomik yap , bilgisayar ve internet toplumunda
la mayla birlikte de mektedir. Bu de im d kaynak kullan m
tercihlerinde bir art olas
da beraberinde getirmektedir.
Birçok yeni internet portal n yarat yor olmas , e-pazarda i lem
maliyetlerinde dü ün bir göstergesi kabul edilebilir. Yeni bili im
teknolojileri mü terilerin, üreticiler ile daha fazla etkile im içinde
olmalar na olanak sa lamaktad r. nternet kullan yla birlikte
artan ulusal ve uluslararas rekabet, piyasalar tam rekabet
ko ullar na yak n bir duruma getirmektedir. Böylece dü ük kar
marjlar , etkin üretim ve mü teri memnuniyeti sa lanabilmektedir.
Finansal piyasalardaki i lemler internet yoluyla kolayla makta, bu
sayede birçok internet kullan
arac lara gerek kalmaks n (baz
durumlarda e-dealerlar vas tas yla) finansal piyasalardaki
operasyonlar
do rudan
yönetebilmektedir.
Teknolojik
ilerlemelerle ortaya ç kan e-finans uygulamalar , finansal hizmet
endüstrisinin yüzeyini de tirmektedir. Aralar nda online
bankalar n, online brokerlar n ve firmalar n bulundu u yeni hizmet
sa lay lar farkl ülkelerdeki tüketicilere finansal hizmetleri
kar la rma olana sunmaktad r (Claessens vd., 2001: 3). Di er
yandan dü en i lem maliyetleri, finansal piyasalar daha cazip hale
getirmektedir. Özet olarak, piyasalar n rolü yeni ekonomide
kuvvetlenmektedir (Welfens, 2002: 67).
Yeni ekonominin belki de en yüksek kazanç sa layanlardan
biri de,
rt bir sekilde mikro tekniklere s
s ya ba
bir
teknolojik üretim süreciyle birlikte elektronik yonga ve bilgisayar
üreticileri olarak göze çarpmaktad r. Böylelikle daha küçük
yat m-ç kt oran , yat
n geri dönü ümünde dü e neden
olmaks n, uzun dönemde iktisadi büyümenin sa lanmas
olanakl k lmaktad r. Yeni ekonominin temel endüstrilerinin
tamam ölçek ekonomilerinden veya a
etkisinden fayda
sa lamaktad r. Yeni ekonomi sermaye tasarrufu sa lamaktad r.
Alvin ve Heidi Toffler’a göre bilgi, finansa, örgütlü eme e ve
antikapitalist siyasi partilere göre uzun dönemde daha büyük bir
tehditdir. Onlara göre enformasyon devrimi, kapitalist bir
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ekonomide birim ç kt ba na gerekli sermaye miktar
azaltt
için gerçekten çok büyük bir devrim olarak görülmelidir (Toffler ve
Toffler, 1995: 39-40).
Günümüzde “dijitalle me” ile birlikte her türlü ses, yaz ,
görüntü, bilgi, 1 ve 0’lardan olu an veri paketleri halinde daha
zl , ucuz ve güvenilir bir biçimde al lara ula abilmektedir
(Negroponte, 1996: 10, Tapscott, 1996: 48-49). Bu da bilginin iletimi
konusundaki zaman ve mekan s rlar
ortadan kald rarak,
yüksek rekabetçi bir ortam yaratmaktad r. Bu ise enflasyon etkisini
azaltacak oranda daha kolay girilen ve yo un bir fiyat rekabetinin
oldu u piyasa anlam na gelmektedir. Firmalar n do al tepkisi
pazardaki standart ürünler için fiyat rekabetine girmekten
kaç nmak yönündedir. Ancak firmalar, karl
sa lamak ad na,
farkl la
veya yeni ürün sunma çabas ndad rlar. Yeni
ekonomide rekabet edebilmek için sürekli yeni bulu lar, ürünler,
teknolojiler, süreçler, pazarlama ve finans için yeni fikirler
geli tirmek gerekmektedir (Toffler ve Toffler, 1995: 39-40).
Yeni ekonominin bir içeri i olarak internet, mü terilerin
üreticiler ile daha fazla etkile im içerisinde olmas sa lamaktad r.
Hem üreticiler hem de mü teriler hizmet kalitesinin ve ürün
çe itlili inin artmas ile birlikte, yer ba ml
olmaks n,
dünyan n her yerindeki ürünler hakk nda bilgi sahibi olmak, sat n
al nacak ürün ve markalar aras nda kar la rmal bilgilere dayal
seçim yapabilme olanaklar na kavu maktad r. Birçok ürünün fiyat
elastikiyetine sahip oldu u görülmekte ve bu da e-ticaret için
uygun
olup
olmad klar
konusunda
daha
kolay
fland lmalar
sa lamaktad r. Sabit kar marj na ba
fiyatland rmaya konu olan ürünlerin fiyatlar ndaki dü , ilgili
firmalar n kar ndaki dü ünü de beraberinde getirece inden
irket birle meleri; ta eronluk hizmetleri gibi ortakl klar n
kurulmas na neden olmaktad r. Yeni ekonomi ile yabanc sermaye
yat mlar h z kazanmaktad r.
Yeni ekonominin piyasa mekanizmas odakl , rekabetçi,
yenilikçi ve küresel olmas , eski ekonomiye göre daha az istikrarl
olmas anlam na gelmektedir. Özellikle h n önem kazand yeni
ekonomide örne in; finansal piyasalardaki düzenlemelerin
ndaki farkl k ekonominin genelini etkileyebilmektedir.
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Otomotiv endüstrisi, sanayi ekonomisinde anahtar endüstri
konumundayken, yeni ekonomide anahtar endüstri ise di er
endüstrilere refah yaratman n yolunu sa layan ileti im, bilgisayar,
lence sanayilerinin birle mesiyle ortaya ç kan yeni medya
endüstrisidir. Bu bütünle me tüm endüstrilerin temelini
olu turmaya ba lam r. Yeni medya, tüm sanat etkinliklerini,
bilimsel ara rmalar n yap
, e itim sistemini ve i letme
yap lar
dönü türmektedir (Tapscott, 1996: 58-59). Yeni ekonomi
bir yandan yeni bir e lence endüstrisinin kap lar açarken di er
yandan
politikac lar n
büyük
kalabal klara
ula mas
engellemektedir. Yeni ekonomide toplumun siyasi aç dan
etkilenmesi daha zordur. Bu ise, yo un iç kar kl klar n
ya and ülkelerde politik bir uzla man n olu turulmas aç ndan
problem yaratmaktad r (Welfens, 2002: 21).
Donan m, daha fazla yat m gerektiren yaz mlar
olmaks n tek ba na yeterli de ildir. nternet ve yeni yaz mlar n
birle imiyle yeni ekonomi, daha h zl yenilikler ve bu yeniliklerin
yay
aç ndan küresel bir platforma sahip olmaktad r. nternet
ekonomisinde h z önem kazanmaktad r. Fiziksel ekonomi,
ta mac k, enerji, hammadde ve nitelikli i gücünden meydana
gelen bir altyap ya dayanmaktad r. Dijital ekonominin büyümesi
ve etkinli ini artt rmas , yüksek h zl ve ak ll elektronik a lara ve
tüm ekonomik birimlerin her türlü bilgiye ve içeri e kolayl kla
ula abilmelerine ba
r (Barua v.d., 1999: 3). Belirsiz lisans ve telif
haklar yaz m temelli dijital ekonominin büyümesini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Bilgiye ve kalifiye elemana olan ihtiyaç artmaktad r. Peter
Drucker’a göre bilgi, Endüstri Devrimi’nden beri ekonomik
aktivitelerin merkezinde yer almaktad r. Bilgi bugün tek anlaml
kaynakt r. Klasik üretim faktörleri olan toprak, emek ve sermaye
ortadan kalkmam r. Fakat bunlar, yeni ekonominin üretim ve
ekonomik büyüme süreci içerisinde ikinci plana dü mü lerdir
(Drucker, 1993: 66). E itimli ve teknolojiyi etkin bir ekilde
kullanabilen kalifiye elemanlar n ücretlerinde görece bir art söz
konusudur. 1900’lü y llar n ba nda mal üretimdeki i gücü, ABD
toplam i gücünün % 82’sini olu turuyordu. Bu yüzy l boyunca bu
oran oldukça büyük oranlarda azalm , 1950’de % 64’e, 1999
nda ise % 41’e gerilemi tir. Büyük oranda yarat aktivitelere
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kat lan müdürlerin, profesyonellerin ve teknik i gücünün oran ise
1900’daki % 10’luk düzeyinden 1950’de % 17’ye 1999’da ise % 33’e
yükselmi tir. 1999 y nda ABD ekonomisi 7.6 milyon profesyonel
yarat
i gücünü; 2,3 milyon mühendis ve mimar , 2,9 milyon
bilim adam istihdam etmi tir. A
da yer alan ekilde, üretimde
çal an i gücündeki azalma, profesyonel i gücünün istihdam ndaki
zl art gösterilmektedir (Nakamura, 2000: 15-16).
ekil 1: Üretimde Çal an gücündeki Azalma

Kaynak: Nakamura, 2000: 16.

Enformasyon teknolojisi i gücünün ald ücret, temel olarak
gücünün niteli ine ve alm oldu u e itimin seviyesine göre
de mektedir. 2000 y nda, ABD’de 5,6 milyon ki i enformasyon
teknolojisi endüstrilerinde istihdam edilmi tir. Bu endüstrilerde
çal an ortalama bir i gücünün ücreti, ki i ba na milli gelirin iki
kat r. Enformasyon teknolojisi çal anlar , 35.000 dolar olan tar m
özel endüstri i gücünün ald
ücretle kar la
ld nda,
73.800 dolar gibi oldukça yüksek bir ücret almaktad r (U.S.
Department of Commerce, 2002: 41).
nternet daha geni ve daha iyi bir e itim ve ö retim
programlar için güçlü bir temel olu turmaktad r. Ancak internet
üzerinden egitim ve e-üniversiteler ancak 21. yüzy n ba lar nda
ortaya ç kabilmi tir. nternet toplumunda e itim endüstrisindeki
art la, özellikle e itime gerekli yat
gerçekle tirmi ülkelerde
ekonomik büyüme oran daha yüksek olacakt r. Buna ek olarak
internet, firmalar n e itim yat mlar ve irket içi e itimleri
nedeniyle çal anlara tan nan baz haklar da azaltacakt r. Di er

YEN EKONOM : ÖZELL KLER ve ENDÜSTR LER

309

yandan, yeni ekonomide e itim, yeni ekonominin teknoloji
merkezli firmalar için maliyetten çok daha önemlidir (Jacquelyn,
2000: 2).
Yeni ekonominin küresel yap , iktisadi anlamda küresel
bölünmede art
anlam na da gelmektedir. Yeni ekonominin
yarataca
problemlerden biri de, geli mi ve geli mekte olan
ekonomiler aras ndaki gelir ve teknoloji uçurumunu artt rma
ihtimalidir. Yeni büyüme teorilerini test etmeye yönelik
çal malar n sonuçlar na göre dünya ülkeleri aras nda Neo-Klasik
büyüme
modelinin
öngördü ünün
aksine
yak nsama
(convergence) de il uzakla ma gerçekle mektedir. Teknoloji
seviyesi yüksek olan ülkeler, geli mekte olan ülkelerle aralar ndaki
aç
daha da artt rmaktad rlar. Bu durum dünya üzerindeki
uluslar için önemli sorunlar da beraberinde getirmektedir. Yeni
teknolojiler, ülkeler aras ndaki refah ve servet da
geli mi
ülkeler lehine de tirmektedir. Di er yandan gerekli alt yap n
sa land
yeni geli mekte olan bir ülkede, internetin
yayg nla mas mevcut okuma-yazma oranlar dü ünüldü ünde
olanaks zd r. Yeni ekonomide esas kazançl olan ülkeler, OECD
ülkeleri ve yeni sanayile en ülkeler ile e itim altyap
yüksek
geli mekte olan ülkeler olacakt r. nternet, üretim faktörlerinin
verimlili ini artt rmaktad r. Bu ise kar
za internet ça
n
kazanç sa layamayacaklar na ili kin bir tablo ç kartmaktad r.
nternet, geli mekte olan ülkelerin yeti kin nüfusunun yakla k %
50’si için problem olacak ekilde okuma-yazma gerektirmektedir.
Bu durum, geli mekte olan ülkeler aç ndan e itime daha büyük
kaynak aktar
n gereklili ini göstermektedir (Welfens, 2002:
21).
4. YEN EKONOM ENDÜSTR LER ve ÖZELL KLER
Literatürde, yeni ekonomi ile ilgili yap lan tan mlarda dikkati
çeken önemli noktalardan biri, bilgisayar ve ekipmanlar n
üretimi ve hizmeti yan nda enformasyon ve ileti im teknolojisi mal
ve hizmetlerini üreten endüstriler üzerine yap lan vurgulamad r.
Geli mi ekonomiler içerisindeki a rl
giderek artan bu tür
endüstrilerin belirlenmesi ve s fland lmas birçok kurumun
yapt
çal malara konu olmu tur. Bu kurumlardan biri olan
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OECD, enformasyon ve ileti im teknolojisi üreten ve bu alanda
hizmet sunan endüstrileri belirlemek amac yla bir s flama
yapm r. A
da yer alan tabloda OECD’nin ICT endüstrileri
flamas gösterilmektedir.
Tablo 2: OECD’ye Göre ICT Endüstrilerinin Kapsam

Kaynak: Pilat v.d., 2002: 50, OECD, 2002: 81.

ICT üreten endüstrilerin belirlenmesine yönelik olarak, ABD
Ticaret Bakanl (U.S. Department of Commerce) taraf ndan da bir
çal ma yap lm r. Bu kurulu taraf ndan yap lan çal mada, ICT
endüstrileri, donan m, yaz m, ileti im cihazlar ve ileti im
hizmetleri olarak dört ana gruba ayr lmaktad r. A
da yer alan
tabloda,
ABD
Ticaret
Bakanl ’n n
ICT
endüstrileri
fland lmas verilmektedir.
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flamas

Kaynak: U.S. Department of Commerce, 2002: 24.

Di er yandan, 1990’l y llarla birlikte internetin kullan
ve
letme faaliyetlerine adaptasyonuyla ba layan süreç, internet
ekonomisi kavram
do urmu ve yepyeni bir endüstri olan
internet endüstrisinin geli imine zemin haz rlam r. Bu çerçevede,
internet ekonomisi ve faaliyet gösteren firmalar dört katman
içerisinde incelenebilir. Bu katmanlar; internet altyap katman
(internet infrastructure layer), internet uygulamalar katman
(internet applications layer), internet arabulucu katman (internet
intermediary layer) ve internet ticareti katman r (internet
commerce layer).
Elektronik altyap ve ona ba
bulunan be eri sermaye,
teknolojik olarak ekonomik faaliyetlerin internet üzerinden
yönetilmesini olanakl k lmaktad r. Di er taraftan, her bir internet
ekonomisi katman di er tüm katmanlarla tamamlay
bir ili ki
içerisindedir. Örne in, internet altyap
ve uygulamalar
katman nda ortaya ç kan geli meler sayesinde, üst katmanlarda yer
alan firmalar, tüketiciye zengin medya içerikler sa layabilmekle
birlikte, yeni dijital mal ve hizmetler sunabilmektedir (Barua v.d.,
2000: 2-3).
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ekonominin büyümesi ve etkinli ini artt rmas , yüksek h zl ve
ak ll elektronik a lara ve tüm ekonomik birimlerin her türlü
bilgiye ve içeri e kolayl kla ula abilmelerine ba
r (Barua v.d.,
1999: 3). Bu katman içerisinde internet altyap için temel te kil
eden donan m ve yaz mlar üreten firmalar yer almaktad r
(Hilbert, 2001: 24).
nternet omurga sa lay lar : (Qwest, MCI, Worldcom)
nternet servis sa lay lar : (Mindspring, AOL, Earthlink)
donan m ve yaz m firmalar : (Cisco, Lucent, 3Com)
PC ve ana bilgisayar (server) üreticileri: (Dell, Compaq, HP)
Güvenlik sa lay
kurulu lar: (Axent, Checkpoint,
Network Associates)
Fiber optik kablo üreticileri: (Corning)
Hat (ba lant ) h zland
donan m üreticileri: (Ciena,
Tellabs)
- nternet Uygulamalar Katman
Bu katmandaki ürünler ve hizmetler, IP (internet protokolü)
altyap
üzerine kurulmakla birlikte teknolojik olarak firma
aktivitelerinin online olarak gerçekle tirilmesini olanakl
lmaktad r. nternet uygulamalar na ek olarak bu katman, e-ticaret
ve e-i uygulamalar n geli mesinde kilit noktada yer alan be eri
sermaye unsurunu da bünyesinde bar nd rmaktad r. Örne in, web
tasar , web dan manl
ve web entegrasyonu gibi faaliyetler,
bu katman n parças olarak kabul edilmektedir (University of
Texas-Cisco Systems, 2000: 12).
nternet dan manlar : (Scient)
nternet ticareti uygulamalar : ( Netscape, Microsoft, Sun,
IBM)
Multimedya uygulamalar : (RealNetworks, Macromedya)
Web geli tirme yaz
firmalar : (Adobe, Vignette)
Arama motoru yaz
üreticileri: (Inktomi, Verity)
Online e itim: (Sylvan, Promertic, Assymetrix)
- nternet Arabulucu Katman

- nternet Altyap Katman
Fiziksel ekonomi, ta mac k, enerji, hammadde ve nitelikli
gücünden meydana gelen bir altyap ya dayanmaktad r. Dijital
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nternet arabulucular , elektronik piyasalarda al
ve
lar , internet ortam nda kar kar ya getirerek piyasan n
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etkinli ini artt rmaktad rlar (Hilbert, 2001:25). Fiziksel dünyadaki
arac lar olan da
lar ve dealerlar n sistem içerisindeki öncelikli
rolleri, da m etkinli ini artt rmak ve tüketicilere yak n durarak
al i lem maliyetlerini dü ürmeye çal makt r. Fiziksel dünyan n
tam tersine internet üzerinde mesafe sorun te kil etmemektedir.
Online arama, de erlendirme, ileti im, koordinasyon ve
ürün/hizmet kalitesi, internet ekonomisi yönünden önem
ta maktad r. nternet arabulucular , internetin bir i kanal olarak
kullan lmas yönünde sorun te kil eden ve sistemin fonksiyonlar
bozan enformasyon ve bilgi bo lu unun doldurulmas nda önemli
levler üstlenmektedir (University of Texas-Cisco Systems,
2000:49).
Dikey
PCOrder)

endüstrilerdeki

piyasa

yap

lar :

(VerticalNet,

Online seyahat acentalar : (TravelWeb.Com, 1Travel.Com)
Online brokerlar: (E*Trade, DLJDirect)
çerik toplay

lar : (Cnet, 2Dnet )

Portallar /içerik sa lay

lar : (Yahoo, Geocities)

Online reklamc k: (Yahoo, ESPNSportszone)
- nternet Ticareti Katman
nternet ticareti, mal ve hizmetlerin tüketicilere ve i alemine
internet üzerinden sat lmas r. Bu katman içerisinde, ürünleri ve
hizmetleri internet üzerinden tüketicilere ve firmalara satan
irketler yer almaktad r. nternet üzerinden yönetilen online
perakendecilik ve di er Business to Business (B2B) ve Business to
Consumers
(B2C)
faaliyetleri
bu
katman
içerisinde
uygulanmaktad r (University of Texas-Cisco Systems, 2000:49).
E-tailers (E-pazarlamac lar): (Amazon.com, eToys.com)
Online sat yapan üreticiler: (Cisco, Dell, IBM)
Ücret/abonelik temelli firmalar: (WSJ.com, thestreet.com)
Online bilet satan havayollar
Online e lence ve profesyonel hizmet
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ekil 2: nternet Ekonomisi Katmanlar

Kaynak: Hilbert, 2001: 26.

Eski ekonomi endüstrilerinde rekabet öncelikli olarak fiyat ve
üretim rekabeti eklinde gerçekle mekteydi. Bunun tam tersine,
yeni ekonomi endüstrileri, h zl teknolojik de ime u ramakta ve
AR-GE harcamalar ile fikri mülkiyet haklar na dayal bir rekabet
ortam na sürüklenmektedir. Birçok yeni ekonomi endüstrisinde,
firmalar yok edici ürünler üreterek piyasada lider olmak ya da
gerçek ve potansiyel rakiplerini elimine etmek amac yla, dinamik
AR-GE rekabetine kat lmaktad r. Bu endüstrilerden birço u,
Schumpeterian özelliklere sahip bulunmaktad r. Dinamik
endüstrilerde yarat lan inovasyon, eski i modellerini veya tüm
endüstriyi ortadan kald rmakta ve yenilerini yaratmaktad r
(Stenborg, 2002: 49).
Bilgiye dayal sanayilerde, üretilen mal ve hizmetlerin
üretilmesi sürecinde, yüksek sabit maliyetler ortaya ç kmaktad r.
Çünkü bu endüstrilerde firmalar, ürünü ula rmak için fiziksel
veya sanal bir a a ihtiyaç duymaktad rlar. Di er taraftan yeni ürün
geli tirmek veya mevcut ürünü de tirmek için yap lan AR-GE
harcamalar , sabit maliyetleri oldukça yükseltmektedir (Stenborg,
2002: 54). Bilgisayar yonga üreticisi, tek bir yonga üretmek için
birçok nitelikli insan gücünü üretimde kullanmakta ve üretim için
yüksek miktarda harcama yapmak zorunda kalmaktad r. Bununla
birlikte, ürün piyasaya sürüldükten sonra ba ar z olursa, telafi
edilemeyen bat k maliyetler ortaya ç kabilmektedir.
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leri teknoloji ürünü piyasaya sunulduktan sonra ba ar
oldu u taktirde, h zla ilave kopyalar üretilecektir. lk ürün, çok
yüksek maliyetler sonucu ortaya ç km olsa bile, ilave kopyalar n
maliyetleri tam tersine oldukça dü ük olmaktad r. Bu nedenden
dolay bu endüstrilerde, üretim miktar artt kça yüksek sabit
maliyetlerin birim ba na dü en miktarlar h zla azal r ve pozitif
ölçek ekonomileriyle birlikte bu endüstriler h zla büyürler. A
da
yer alan ekilde günümüz ileri teknoloji firmalar taraf ndan
üretilen dijital ürün ile fiziksel ürünün maliyet e rileri
gösterilmektedir. Ayr ca ileri teknoloji endüstrilerinde, pozitif ölçek
ekonomilerinin ortaya ç
do al tekellerin olu umuna neden
olmaktad r. Yeni ekonomideki ölçek ekonomileri, endüstriyel
dönemdeki ölçek ekonomilerinden farkl k ta maktad r.
Endüstriyel dönemdeki ölçek ekonomilerinde de er do rusal
olarak artmakta, buna kar n yeni ekonomide de er, üstel biçimde
artmaktad r (Kelly, 1997: 6).
ekil 3:Fiziksel Ürün ve Dijital Ürün Üretim Maliyetleri

Kaynak: Hilbert, 2001:25.

Yeni ekonomi endüstrilerinin a temelli özellikler ta mas ,
rekabet politikalar aç ndan baz problemlere yol açmaktad r. Bu
tip ekonomileri tan mlayan en önemli özellik, kuvvetli d sal
faktörlerdir. A tipi yap lanmalar n en temel özelli i, de erin
miktarla birlikte artmas r. Geleneksel ekonomide bir ürün ne
kadar az ise de eri k t olmas ndan dolay o kadar artmaktad r. Yeni
ekonomide bu kural tersine i lemektedir. Bir a ürününün de eri,
onunla ba lant kurabilecek ürünlerin say na ba
olarak
artmaktad r (Shapiro ve Varian, 1999: 183-184). Literatürde bu olgu
Metcalfe Yasas olarak adland lmaktad r.
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SONUÇ

Enformasyon ve ileti im teknolojilerinde gözlenen h zl
geli im, ülkelerin ekonomik performanslar üzerinde önemli etkiler
yaratmaktad r. Bu tür teknolojilere yat m yapan ülkeler ekonomik
büyüme ve verimlilik performanslar
artt rmakta ve uluslararas
rekabette di er ülkelere kar avantaj elde etmektedirler. Di er
yandan, mikro düzeyde, internet ve enformasyon teknolojileri
firmalar aç ndan da önemli avantajlar beraberinde getirmekte ve
birçok firma interneti i süreçlerine adapte edebilmek için
çal malar yapmakta ve bunun nimetlerinden yararlan p
etkinliklerini art rmaktad r.
Yeni ekonomi, bilgi ve fikir temelli ekonomi olarak ortaya
kmaktad r. Bu yeni ekonomide ba ar ya ve refaha ula mak,
teknolojinin yarat lmas na, ürün kalitesinin artt lmas na, fikirlerin
ve inovasyonu ekonominin tüm sektörlerine yerle tirmekle
mümkün olabilmektedir. Yeni ekonomi, ülkelere f rsatlar sunarken
riskleride beraberinde getirmektedir. Günümüzde ekonomik
büyüme klasik üretim faktörlerinden ziyade bilgi, teknoloji ve
inovasyon temelinde sa lanmaktad r. Teknolojik geli me ve
inovasyon performans ndaki art ise mutlak suretle nitelikli ve iyi
itim alm i gücünün varl
gerektirmektedir.
gücünün
verimlili i ve üretkenli i ise ald
e itim ile i yerindeki uygun
ortama ba
bulunmaktad r. E itime yeterli kayna ay ramayan
geli mekte olan ülkeler aç ndan durum büyük bir önem arz
etmektedir.
Türkiye aç ndan ise yeni ekonomi olgusu oldukça yenidir.
Türkiye, dinamiklerine bak ld nda birçok geli mekte olan ülkenin
önünde yer almaktad r. Özellikle Türkiye, genç ve dinamik bir
nüfusa sahip olmas dolay yla önemli bir avantaja sahiptir. Buna
kar n dinamik nüfus Türkiye’nin yeni ekonomide ba ar olmas
için yeterli görünmemektedir. Teknolojik geli menin yava , yenilik
yaratma kapasitesinin zay f, internet altyap
n ve kullan
n
dü ük düzeylerde kald
ülkemizde, ça yakalamak özellikle
itim kalitesini artt rmak ve teknolojiye yat m yapmakla
mümkün görünmektedir. Türkiye’nin h zla dijitalle en ve
küreselle en dünya ekonomisi içerisinde söz sahibi olabilmesi;
be eri sermayeyi geli tirmesine, bilim ve teknoloji politikalar na
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ayr lan kaynaklar n artt lmas na ve do ru kullan lmas na ba
bulunmaktad r.

Negroponte, Nicholas (1996), Dijital Dünya, Çev. Zülfü Dicleli, Türk
Henkel Dergisi Yay nlar , No:5, stanbul.
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