
EKONOMİK FORUM100

Paydaş kap�tal�zm� 
gerçekten ger� m� geld�?

B�rçok CEO doğru şey� 
yapmayı �steyeb�l�r 

ancak bunu �stemeyen 
rak�pler�n�n olduğunu 

da b�l�yorlar. V�cdanı 
olan ş�rketler�n, olmayan 

ş�rketler tarafından 
zarar görmemeler�n� 

sağlayacak eş�t şartlar 
oluşturulmalı.

K
ırk yıldır ABD'deki baskın doktrin; işçiler, müşteriler, tedarikçiler ve 

toplumlar için sonuçlarına bakılmaksızın büyük şirketlerin hemen 

ve ne olursa olsun hissedar değerini yani kâr ve hisse fiyatlarını 

en yüksek seviyeye çıkarmaları gerektiğiydi. Dolayısıyla Amerikan 

Business Roundtable derneğinin neredeyse tüm üyeleri tarafından imzalanan 

ve paydaş kapitalizmini destekleyen beyanı ortalığı epey karıştırdı. Sonuçta 

bunlar Amerikalılara ve tüm dünyaya işin sadece kar-zarar çizgisinden daha 

fazlası olduğunu anlatan Amerika'nın en güçlü şirketlerinin CEO’larıdır. Bu 

oldukça ciddi bir geri dönüş. Yoksa değil mi?

Serbest piyasa kuramcısı ve Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman 

yalnızca hissedar öncelikli doktrininin yayılmasında değil ayrıca bunun Ame-

rikan kanunlarına dahil edilmesinde etki sahibiydi. Friedman "Şirketlerin tek 

ve yalnızca bir adet sosyal sorumluluğu vardır, kaynaklarını kullanmak ve 

kârlılığını artırmak için tasarlanmış faaliyetlerde bulunmak" diyecek kadar işi 

ileri götürmüştü. 

Buradaki ironi ise Friedman bu fikirleri ilan ettikten kısa bir süre sonra ve 

popüler hale geldikleri ve bunların sanki emin ekonomik teorilere dayanıyor-

larmış gibi şirketler kanunlarına mutlaka dahil edildikleri dönem olan 1970'le-

rin sonunda bir dizi yazı ile ben ve Sandy Grossman hissedar kapitalizminin 

toplumsal refahı en üst seviyeye çıkarmadığını göstermiş olmamızdı. 

Piyasa gücünü kullanıyorlar

İklim değişikliği gibi önemli dış faktörler olduğunda veya şirketler soludu-

ğumuz havayı veya içtiğimiz suyu zehirlediğinde bu kesinlikle doğrudur. Ve 

şirketler çocuklarda obeziteye yol açan şekerli içecekler veya opioid krizine 

neden olan ağrı kesiciler gibi sağlıksız ürünleri pazarladıklarında veya Trump 

Üniversitesi veya birçok başka kâr amaçlı Amerikan yüksek eğitim kurumunun 

yaptığı gibi habersiz ve savunmasız olanlardan faydalandıklarında bu kesinlikle 

doğrudur. Ve şirketler birçok banka ve teknoloji şirketinin yaptığı gibi piyasa 

gücünü kullanarak kâr elde ettiklerinde doğrudur.

Ancak daha genel anlamda da doğrudur: Piyasa, şirketleri kısa vadeye 

odaklanmaya, çalışanlarına ve içinde bulundukları topluma yetersiz yatırım 

Ekonomide Nobel ödülü bulunan Joseph E. Stiglitz, Columbia 

Üniversitesi’nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü’nde Baş Ekonomisttir. 

En son çıkan kitabı: Küreselleşme Yine Büyük Hayal Kırıklığı: Trump 

Döneminde Küreselleşme Karşıtlığı

Prof. Joseph 
E. St�gl�tz



101EKONOMİK FORUM

Te
lif

 h
ak

kı
: P

ro
je

ct
 S

yn
d

ic
at

e,
 2

0
1

9
. w

w
w

.p
ro

je
ct

-s
y

n
d

ic
a

te
.o

rg

Fr�edman’ın düşünceler� açgözlü CEO'lara sadece baştan ber� yapmak 
�sted�kler� şey� yapmaları �ç�n mükemmel b�r bahane vermekle kalmadı 

ayrıca Amer�ka'nın ve daha b�rçok başka ülken�n hukuk� çerçeves�ne 
h�ssedar kap�tal�zm�n� yerleşt�ren ş�rket kanunlarına yol açtı.  

yapmaya yönlendirebilir. Ekonominin işleyişi konusunda de-

rin bilgilere sahip olması gereken şirket liderlerinin, yaklaşık 

40 yıl sürse de en sonunda ışığı görüp modern ekonomiyi 

yakalamış olmaları içimizi rahatlatan bir durumdur. 

Ancak bu şirket liderleri gerçekten dürüst mü davranı-

yorlar yoksa beyanları yaygınlaşan yanlış davranışa yönelik 

popüler tepkinin karşısında sadece retorik bir jest mi? Li-

derlerin samimiyetsizliklerinden ciddi şekilde şüphelenmek 

için nedenler mevcut.

Şirketlerin ilk sorumluluğu vergilerini ödemektir ancak 

yeni kurumsal vizyona imza atanlar arasında, anlatılanlara 

göre, Jersey gibi vergi cennetlerini kullanmaya devam 

eden Apple gibi vergiden kaçınma konusunda ülkenin 

önde giden şirketleri bulunuyor. İmza atan diğerleri ise 

şirketlerin ve milyonerlerin vergilerinde ciddi indirimler 

yapan ve tam olarak uygulandığında orta gelirli hanelerin 

çoğunun vergilerini yükseltecek ve ilave milyonlarca kişinin 

sağlık sigortalarını kaybetmelerine yol açacak ABD Başkanı 

Trump'ın 2017 tarihli vergi kanununu desteklemişlerdi. 

Bu, belli başlı gelişmiş ülkeler arasında en yüksek seviyede 

eşitsizlik, en kötü sağlık hizmeti sonuçları ve en düşük 

ortalama yaşam süresi olan bir ülkede oluyor. Ve bu şirket 

liderleri vergi indirimlerinin daha fazla yatırım ve daha 

yüksek ücretlere yol açacağı iddiasını savunsalar da işçilerin 

ücretlerinde neredeyse hiç değişiklik olmadı. 

Eşit şartlar oluşturulmalı

Paranın çoğu yatırım için değil, sadece hissedarların ve 

hisse teşvik planları olan CEO'ların ceplerini doldurma işlevi 

gören hisse geri alımları için kullanılmaktadır.

Daha kapsamlı gerçek bir sorumluluk hissi şirket lider-

lerinin çevreyi korumak ve çalışanların sağlığını ve güvenli-

ğini iyileştirmek için daha güçlü yasal düzenlemeleri kabul 

etmelerine yol açacaktır. Ve birkaç otomobil şirketi, Başkan 

Trump önceki Başkan Barack Obama'nın çevre mirasını 

tersine çevirmeye çalıştığı için Trump yönetiminin istedi-

ğinden daha güçlü yasal düzenlemeleri destekleyerek bunu 

gerçekleştirdiler. Çoğunlukla diyabete neden olduğunu 

bildikleri çocukluk dönemi obezitesindeki rolleri konusun-

da kendilerini kötü hissediyor gibi görünen bazı meşrubat 

şirketi yöneticileri bile mevcut.

Birçok CEO doğru şeyi yapmayı isteyebilir (veya bunu 

isteyen aileleri ve arkadaşları vardır), ancak bunu istemeyen 

rakiplerinin olduğunu da biliyorlar. Vicdanı olan şirketlerin, 

olmayan şirketler tarafından zarar görmemelerini sağlayacak 

eşit şartlar oluşturulmalıdır. Bu nedenle birçok şirket çevre 

ile iş yeri sağlığı ve güvenliğini koruyan kuralların yanında 

rüşvete karşı yasal düzenlemeler istiyor.

Yasalarda reformlara ihtiyaç var

Ne yazık ki sorumsuz davranışları ile 2008 global finansal 

krizine yol açan dev bankaların birçoğu bunların arasında 

değil. Krizin tekrarlaması olasılığını azaltacak şekilde yasal 

düzenlemeleri sıkılaştıran Dodd-Frank mali reform yasasının 

daha mürekkebi kurumadan, bankalar önemli hükümleri ip-

tal ettirmeye çalışmaya başladılar. Bunların arasında CEO'su 

Business Roundtable'ın mevcut başkanı Jamie Dimon olan 

JPMorgan Chase vardı. Amerika’nın para güdümlü politikala-

rı göz önüne alındığında bankaların ciddi oranda başarı elde 

etmiş olmaları şaşırtıcı değildir.  Ve krizden on yıl sonra, bazı 

bankalar hala sorumsuz ve yanıltıcı davranışlarından zarar 

gören kişilerin açtığı davalar ile uğraşıyor.  

Ellerindeki geniş parasal olanaklar sayesinde davacıların 

kendilerinden önce pes edeceğini umut ediyorlar.  

Amerika'nın en güçlü CEO'larının yeni tavrı tabi ki mem-

nuniyet vericidir. Ancak bunun bir başka reklam çalışması mı 

yoksa söylediklerinde ciddi mi olduklarını bekleyip görece-

ğiz. Bu arada yasalarda reform yapılmasına ihtiyacımız var. 

Friedman’ın düşünceleri açgözlü CEO'lara sadece baştan 

beri yapmak istedikleri şeyi yapmaları için mükemmel bir 

bahane vermekle kalmadı ayrıca Amerika'nın ve daha birçok 

başka ülkenin hukuki çerçevesine, hissedar kapitalizmini 

yerleştiren şirket kanunlarına yol açtı.  

Bu durum, şirketlerin davranışlarının başka paydaşlar 

üzerindeki etkilerini dikkate almalarını sadece mümkün 

değil gerekli kılacak şekilde değişmelidir. 


