Bazı "Yeni Ekonomi" ve "e-Ticaret" Gerçekleri

1980'lerin sonlarına doğru, elle tutulamayan - gözle görülemeyen şeyler üreten sektörlerin popülerleşmesiyle, insanların kafasına sürekli işlenen değerler bir anda değişti. Bu dönemde,
·	Şehirden 100 kilometre uzaktaki dev bir fabrikayı tüm sorumluluklarıyla yöneten
·	Birkaç üniversite bitirmiş
·	Birden fazla dil bilen
·	Önemli bir toplantıya katıldığı zamanlar dışında kravat dahi takmayan
·	Lojmanda oturup sakin bir aile hayatı süren
deneyimli genel müdür "Kaybeden" (Loser) olarak yansıtıldı. Buna karşın,
·	Yoğun trafiğin aktığı caddelerdeki granit kaplı plazalarda bilgisayar başında oturan
·	Bire bin katarak kendisini pazarlamayı çok iyi bilen
·	Son derece basit olmasına karşın kendisinin bile derinliğine bilmediği konuları olabildiğince karmaşıklaştırarak kafa bulandıran
·	Sağdan-soldan duyduğu moda kelimeleri olur-olmaz kullanan
·	İşyerinden çıktıktan sonraki zamanını ise gerek "İş geliştirme" ve gerekse karşı cinsten bir gecelik maceralar bulma amacıyla barlarda geçiren
·	En pahalı giysilere inanılmaz paralar harcayan
"Dinamik çağın genç ve başarılı" çalışanları ise "Kazanan" (Winner) olarak nitelendirildi. Bu kişiler aynı zamanda yeni ekonominin, değişimin, yükselen değerlerin temsilcisi olarak baş tacı edildi.

İşte bu dönemde, "Çağı yakalamak" ve "Geride kalmamak" uğruna, ne iş yaptığı net olarak anlaşılmayan birçok kuruluştan, "Değişen çağın gereği" olarak, inanılmaz paralar ödendi ve ne işe yaradığı hala açıklanamayan bir sürü mal ve hizmet alındı. Sadece Türkiye'de değil, Dünyanın birçok ileri ülkesinde bu süreç yaşandı ve sonunda, deyim yerindeyse, iş hayatı tıkandı. "Tıkanma" sözcüğü her ne kadar oldukça iddialı gibi görünse de, ne yazık ki doğru. Evet, ne yazık ki, elle tutulur bir varlığı olmayan ve finansal olarak son derece zayıf birçok kuruluş, "Vizyonerlik" ve "Liderlik" görüntüsü altında imaj pompalayarak halka sadece "Beklenti" sattı. Bu sayede, beş kuruş etmeyecek şirketlerin hisseleri inanılmaz rakkamlara fırladı. Hisse başına düşen mal varlığının son derece düşük olduğu, yani, hisse fiyatı ile kuruluşun tasfiyesi durumunda hissedarların alacağı rakkamın arasında inanılmaz uçurumlar bulunan yeni yetme birçok şirket "Yeni ekonominin kahramanı" olarak göklere çıkarıldı.

Bu durum 1987 - 2000 yılları arasındaki "Tatlı hayat" döneminde sahte bir büyüme ortaya çıkardıysa da, 2000 yılının sonu itibarıyla açıklanan finansal sonuçlar ile birlikte işin içyüzü açığa çıkınca her şey tersine döndü. Bu gelişmeler Türkiye de dahil olmak üzere, tüm ülkeleri etkiledi ve 2001 yılının başından beri Türkiye'de yaşanan krizin altında yatan nedenlerin arasında yer aldı. Bu krizi yaratan tek suçlu sanki Türkiye'deki devlet yöneticileriymiş gibi gösterilse de, sözettiğimiz bu istenmeyen durum, Dünyadaki genel eğilime paralel olarak seyretti. Ancak yaşadığımız olaylar bize salt “Beklenti” ve “Kehanet” üzerine odaklanmış sahte bir şişkinliğin artık sona erdiğini net bir şekilde gösteriyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz, salt “Beklenti” üzerine spekülasyonlar yapılarak gereğinden fazla şişirilen, ancak, gerçek yüzü ortaya çıkınca yatırımcılar tarafından terk edilen birçok “Yeni Ekonomi” şirketinin, “Pazar değeri” diye adlandırılan başarı kıstasında %97’lere varan kayıplarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz.

Medyada pompalanan cazip yüzlerinin altında yatan kısmına bakıp ayrıntılara indiğimizde ise, bu şirketlerin dikkat çekici bazı ortak noktaları olduğunu kolaylıkla görecek, bu noktaların ise, uzun vadeli yatırımcıları bu şirketlerden uzak tutmaya yetecek derecede önemli olduğunu göreceğiz. 


1.	Kurum veya ürün kimliğinden ziyade, bu şirketlerin kurucusu olan ve birer “Deha” olarak adlandırılan kişiler ön plana çıkıyor. Bazı basın ve halkla ilişkiler çevreleri de, “Müşteri” olarak bu şirketleri değil, şirketin başındaki kişileri gördüklerinden, bu imajı sürekli pompalamaya devam ediyor
2.	Boy boy fotoğraflarla desteklenmiş röportajlarla birer “İdol” haline getirilen bu kişiler, geleneksel işadamlarını “Vizyon eksikliği” ile tenkit ederken, ortaya attıkları parlak fikirlerle ekonomiyi ele geçirecekleri tehdidinde bulunuyorlar. Ama aslında, bunlardan ciddi bir kesiminin de söylemi, her şeyi bedava verdikleri web sitesine reklam alarak kar etme masalının ötesine pek de geçemiyor.
3.	Bugün Dünyanın her yerinde, tüm hayatı medyada pompalanan birtakım sihirli sözcüklerle yönlendirilen ve kulaktan dolma sığ bilgilerle atıp-tutan kişiler tarafından bilir-bilmez yerden yere vurulan “Eski Ekonomi” kurumlarında çoğu kez
·	Derin ve daha önemlisi, “Rakipleri tarafından kolay taklit edilemez” bir bilgi birikimi
·	Hatırı sayılır, sadık ve mutlu bir müşteri portföyü
·	Ellerindeki fabrika ve fiziksel üretim araçlarıyla çok büyük bir “İkinci elde satılabilir” mal varlığı
bulunuyor. Yeni yetme şirketlerde bunlardan hangisi var, dersiniz?
4.	Aslında birçok “Eski Ekonomi” kurumu da, yeni yetme şirketler gibi, yıllar önce ortaya çıkmış parlak bir fikre dayanıyor. Bunlar da, şimdikiler gibi, 1960 - 1970’li yıllarda büyük beklentilerle halka açılıp kaynak topladılar. Ancak bu kurumlar, "Yeni Ekonomi" şirketlerinin aksine, halktan para toplamaya başlamadan önce, bu parlak fikirleri ekonomik bir değere dönüştürmeyi beceremiş, kendini ispatlamış, kara geçmiş, dolayısıyla sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmuş durumda idiler. Yeni şirketler ise, finansal olarak içleri bomboş olmasına rağmen halka açılıp kaynak toplamakta bir mahzur görmüyorlar
5.	“Yeni Ekonomi” şirketlerinin bazilari, elde ettikleri brüt kar (Satiş kari) ile şirketi idamesi için gerekli olan satiş - pazarlama ve genel idare masraflarini çikarabilmeyi bir kenara birakin, herhangi bir “Brüt kar” bile elde edemiyor. Yani, 10 liraya aldigi mali (Veya mal ettigi hizmeti) 8 liraya satip “Zararina ticaret” yapiyor. Bütün bunlarin, “Kârdan birtakim fedakarliklar yaparak pazari ele geçirmek ve bir pozisyon tutmak” amacıyla yapıldığı söyleniyor. Ancak, bu zararın kim tarafından ve nasıl finanse edileceği konusunda aklı başında bir plan yok
6.	Eski ekonomi kurumlarının aksine, bu yeni şirketlerin bir kısmında salt beklenti üzerine yatırım yapılıyor, gelecek hakkında aldatıcı unsur taşıyabilecek bazı kehanetlerde bulunuyor, belki de iki gün sonra geçerliliğini yitirecek pazar ve rekabet koşulları üzerine büyüme planları kuruyor.
7.	Finansal parametrelerin yatırım danışmanları tarafından dikkatlice değerlendirilmesinden sonra pazar değeri üzerinde tahmin yapılan eski ekonomi kurumlarının aksine, bu yeni şirketlerle ilgili kehanetler, başkanın veya genel müdürün karizmasına bakılarak belirleniyor
8.	Eski ekonomiyi temsil eden kurumlar, yıllar içinde dengeli ve tutarlı bir biçimde büyüyüp hissedarlarına daima yüksek değer sağlamaya devam ederken, salt beklenti üzerine spekülasyon yaparak vurgun peşinde koşan müteşebbislerin kurduğu bu yeni yetme şirketlerin pazar değerinde inanılmaz iniş - çıkışlar yaşanıyor
9.	Eski ekonomi kurumları planlarında en kötü senaryoyu da gözönünde bulundururken, yeni ekonomi şirketlerinde daima parlak bir gelecek çiziliyor. Dolayısıyla, ekonomik koşulların, rekabetin ve müşteri davranışının ya daha olumluya gideceği veya en azından, “Asla kötüye gitmeyeceği” beklentisi üzerine plan yapılıyor

Ekonominin bir bilim olduğu gerçeğini, dolayısıyla, içinde “Ekonomi” sözü geçen her şeyin teorilerle desteklenmesi gerektiğini gözönünde bulundurup, “Yeni Ekonomi” deyiminin bu derece bilinçsizce ve ucuz olarak kullanılmasındaki düzeysizliği bir kenara bırakalım. Eğer “Yeni Ekonomi” dediğimiz şey, bu saydığımız şirketleri ve bu ortak özellikleri ön plana çıkaracaksa, insanı “Vay iş dünyasının haline!” gibi bir düşünce sarmaz mı?

Özellikle internet'in yaygınlaşmasından sonra sürekli konuşulan "Elektronik iş" deyimi üzerinde de biraz durmamızda yarar olacak.

Herkesin işine geldiği yere çektiği, her satıcı firmanın kendi çıkarları doğrultusunda yorumladığı konulardan biri de "Elektonik iş" yani meşhur "e-Business"... Her önüne gelenin bir web sitesi açıp - özellikle de diğer satış kanallarında bugüne kadar başarılı olamamanın çözümünü "Internetten satış yapma" şeklinde görerek - gözünü karartarak giriştiği "Elektronik Ticaret" acaba beklendiği gibi "Her derde deva" oluyor mu? Istanbul Levend'deki simitçinin bile internet üzerinden sipariş aldığı günümüzün dijital dünyasında, rakkamlar bu iddiayı şimdilik pek desteklemiyor gibi görünmekte.

Bildiğimiz gibi, internet kullanımının evlere kadar genişlediği, kurumsal ortamların dışında bireylerin de rahatlıkla ve ucuza erişim sağlayabildiği yılların başlangıcı olan 1995'te hem Dünyada, hem de Türkiye'de "Internetten sipariş verdim, iki günde geldi" diyenlerin sayısı hızla artmaya başlamıştı. Bankalar başta olmak üzere birçok ticari kuruluşun yıllardır yaptıkları "Elektronik Ticaret" sokaktaki insanın da gündemine girmeye hazırdı artık. Aslında o güne kadar, milyonlarca, milyarlarca dolarlık parasal değer, tek bir işlemde ve bir tuşa basılmasıyla, elektronik ortamda yıllardır el değiştiriyor ama kimse bunu panellerde tartışmıyordu. Teknolojik olarak baktığınızda aslında sekiz dolarlık bir CD'yi ABD'den ısmarlamakla, 1980’li yıllardan beri yapılan ve her biri milyonlarca dolar meblağın transferine konu olan SWIFT işlemleri arasında pek büyük bir farklılık yoktu ama artık bu konu gündeme girmişti bir kere. Kendi içinde kapalı, kurumsal ağlarda yıllardır “e-İş” yapılıyor olmasına rağmen, iş "Sokaktaki adam"ı ilgilendirmeye başladığında konu artık popülerleşmiş, önüne gelen "e-İş” konusunda atıp tutmaya hazır hale gelmişti. Tabii, gazeteciler de dahil olmak üzere konuyu bilen - bilmeyen herkes bu konuyu gündeme getiriyor, gündemin gerisinde kalmamak için, çalıştığı kurumun kaynaklarını sorumsuzca bu konuya harcıyordu.

İşin bu tarafını bir kenara bırakıp, “e-İş” kavramının, son zamanlarda adından çok söz edilen, ama bundan en az 20 yıl öncesinden beri var olan, hatta bilgi teknolojisine dayalı çözümleri de bir o kadar eski olan CRM kavramı ile ilişkisini inceleyelim: Daha önce de belirttiğimiz gibi "Farklı müşteriye farklı davran" temasını işleyen ve özellikle ABD kökenli dev şirketlerde yıllardır kendine yer bulan bu çözümler, şimdi de son moda olan "e-Business" ile ilişkilendiriliyor. Elbette "Böyle bir ilişki yok" diye kestirip atamayız, ancak, şunları çok net anlayabilmemiz de şart:

·	Elektronik ticaret (e-Business) finans kuruluşları başta olmak üzere, kurumsal düzeyde en az 20 yıldır yapılıyor. Internet'in evlere kadar yayılmasından çok önce de elektronik ticaret vardı. Ancak bugünkü tanımı ne yazık ki, "Internet sayfasından birşeyler satıyor olmak" şekline indirgendi
·	
·	Bilgi teknolojisine dayalı CRM çözümleri ilk olarak 1980'li yılların başında görülmeye başlandı
·	
·	Bugünkü tanımıyla "e-Business" yapmayan birçok dev kuruluş, on yılı aşkın bir süredir CRM çözümlerini başarıyla kullanıyor. Hatta bunların bazıları CRM konusunda birer "Duayen" konumundalar
·	
·	Ne teoride, ne de pratikte, CRM çözümleri kullanmak için bugünkü tanımıyla "e-Business yapıyor olmak" gerekmiyor
·	
·	Bugünkü tanımıyla "e-Business" yapmak için herhangi bir CRM çözümü kullanıyor olmak şart değil
·	
·	Bugünkü tanımıyla "e-Business" yapan, ama çok sayıda müşteriye hizmet vermeyen veya daha da önemlisi, rekabet sorunu yaşamayan kuruluşların CRM çözümleri kullanması "Acil bir konu" değil



