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Algı-Gerçek Sarkacında

McKinsey Meselesi ve Ekonomi Diplomasisi
McKinsey gibi aktörler vasıtasıyla, sistemin kendi silahlarının akıllı ve
pragmatist şekilde kullanılması mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için
savunma odaklı reflektif zihniyetin prangalarından kurtulup, oyunun kurallarını
belirleyebilmek yönünde çaba sarf eden ve aktif ekonomi diplomasisi kabiliyeti
bulunan taarruz odaklı bir kurumsal altyapının inşası zaruret arz etmektedir.

Emre SAYGIN ve Tahsin YAMAK

T

Diğer taraftan piyasa
ürkiye
Cumhuriyeti
aktörlerine fikir ve güven
2013 yılından bu yana
vermesi bakımından “Denyoğun şekilde maksatlı
gelenme-Disiplin-Değişim”
bir ekonomik ve finansal
mottosuyla
kamuoyuna
saldırının muhatabı duruaçıklanıp bilahare “Yeni
munda. Olup bitenlerin arEkonomi Programı” başlıkasındaki siyasal ve sosyal
ğıyla detayları somutlaştıdinamikleri bir kenara bırarılan Orta Vadeli Program
kacak olursak, iktisadi faalidâhilinde Türkiye ekonoyetin toplumsal refah dolamisinin 2019-2021 döyısıyla seçmen davranışları
nemine ilişkin hedefleri
ve kararları üzerindeki beenflasyon, kamu maliyesi,
lirleyici/yönlendirici etkisi
Hazine ve Enerji Bakanı Berat Albayrak
cari açık, büyüme ve istihnedeniyle ekonomi alanına
dam, bankacılık sektörü ve
kritik bir önem atfetmek
reel sektör kredileri ile programlar ve projeler olmuhtemelen yanlış olmayacaktır. Bu gerçekten
mak üzere altı başlık altında ortaya konulmuştur.
hareketle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile
birlikte oluşturulan ve teknokrat yönü ağır basan
***
mevcut kabinenin en dikkat çekici yönlerinden
Yeni Ekonomi Programı’nın fiyat istikrarı ve fibirisini, ekonominin tek elden ahenkli bir şekilnansal istikrarın tesisi, ekonomik dengelenme ve
de idare edilebilmesine matuf gelişmeler oluşturbütçe disiplini ile sürdürülebilir büyüme ve adamaktadır. En başta, bakan yardımcılığı pozisyonletli paylaşım sacayakları üzerine kurgulandılarına piyasa tecrübesi bulunduğu ifade edilen
ğı görülmektedir. Bu kapsamda % 20’ler seviyeisimlerin atanması olmak üzere, Maliye Bakanlığı
sinde bulunan enflasyon oranının, para ve malive Hazine Müsteşarlığı’nın birleştirilmesi ve daha
ye politikasının uyumlulaştırılması ve Enflasyonönce Başbakanlık veya sair kurumlarla ilgili ya
la Topyekûn Mücadele Programını tüm paydaşlada ilişkili olan Bankacılık Düzenleme ve Denetrın desteğiyle birlikte hayata geçirmek suretiyle
leme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye
2021 yılında % 6’lar düzeyine düşürülmesi; katCumhuriyet Merkez Bankası, Özelleştirme İdama değeri yüksek ve teknolojik alanlara odaklaresi Başkanlığı, kamu bankaları ile birçok kamu
nan yurtiçi üretim miktarını arttırmak yanında ihidaresinin anılan Bakanlığın çatısı altında toplanracatta ithalata bağımlılık, enerji ve doğal kaynakması gayet olumlu gelişmeler olarak sıralanabilir.
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larda dışa bağımlılık ve lüks ürün ithalini düşürerek cari dengenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması; konjonktürel olarak istikrarsızlaşan
büyüme rakamlarının orta vadede dengelenerek
sürdürülebilir bir büyüme patikası yakalanması ve böylece işsizliğin azaltılması; döviz kuru ve
faiz oranlarında yaşanan dalgalanmaların reel sektörün borç yükü ve dolayısıyla bankacılık sektörünün aktif kalitesi üzerinde ortaya çıkardığı baskının alınacak politika tedbirleri ile hafifletilmesi; oluşturulacak Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi marifetiyle kamu giderlerinde tasarruf,
kamu gelirlerinde tahsilât etkinliği ve vergi sisteminde dönüşüm gibi yapısal değişikliklerin kurumsallaşmasını sağlayarak kamu kesimi bütçesinin genel dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve böylece borçlanma gereğinin asgari
seviyede tutularak mali sürdürülebilirliğin temin
edilmesi hedeflenmektedir.
Yeni Ekonomi Programı’nın her bir başlığında farklı makro ekonomik parametrelere ilişkin
önemli hedefler belirlendiği ve muhtelif politika
tedbirleri öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Her ne
kadar Türkiye ekonomisinin çok yönlü potansiyeli kısa, orta ve uzun vadede her bir başlık altında
sıralanan iddialı hedeflerin tedrici olarak gerçekleşmesini sağlayacak imkânları barındırmaktaysa da, ekonominin kendi dinamiği içerisinde böyle zorlu bir kombinasyonu içeren hedefler bütününün 2019-2021 yıllarını kapsayan oldukça kısa
bir süreç içerisinde gerçekleştirilebilmesinin eşgüdümlü bir yönetim sistemini gerektirdiği cihetle
zorlu olacağı da aşikârdır.
Kaldı ki, henüz gelişmekte olan ülkeler arasında tasnif edilen Türkiye, aynı anda iç ve dış menşeli politik, toplumsal, finansal ve sair provokasyon ve operasyonlarla da mücadele etmektedir.

***
Zira bu politika oluşturma süreci içerisinde
bir taraftan küresel likidite daralması yaşanması,
bir yandan ise Papaz (!) Andrew Brunson özelinde ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik açık
tehditlerinin küresel sermaye sahipleri, uluslararası finans kurumları ve kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla ete kemiğe büründürülmesini müteakip Ağustos ayı içerisinde Türk Lirası (₺)
gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında ciddi
şekilde değer kaybetmiştir. Bu nedenle ithal tüke-

tim malları ve ithalat hammadde barındıran ürünlerde yoğun bir enflasyon baskısı oluştuğu gibi,
ekonomi yönetiminin henüz beklenen güven ortamını sağlayamamış olması (yani açıkta yakalanması) dolayısıyla bozulan beklentileri öne süren diğer piyasa aktörlerinin fiyatlama davranışları da bozulmuş ve fiyatlar genel seviyesi çok kısa
bir süre içinde vatandaşların reel harcanabilir gelirinin adeta erozyona uğramasına neden olmuştur.
Tam da bu hassas konjonktür yaşanırken, Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurul görüşmeleri münasebetiyle ABD’de bulunan Hazine Bakanı
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş
Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 9’uncu Türkiye Yatırım Konferansındaki konuşması esnasında,
biraz evvel detayları kısmen zikredilen Yeni Ekonomi Programı kapsamında ekonomide dönüşümü sağlamaya yönelik olarak kurulan ve bakanlıklardan konunun uzmanı temsilcilerin bulunduğu Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi için
uluslararası yönetim şirketi McKinsey’den danışmanlık hizmeti alınacağını söylemiştir. Bu açıklamanın kamuoyuna yansıması üzerine muhalefet cephesinden “IMF” temalı bayağı ve manipülatif eleştiriler gelirken bazı siyasiler, düşünürler ve
gazetecilerden ise savunma ve/veya tevil maksatlı
girişimlere şahit olunmuştur. Birbirlerinin zıddını
söylemekle kaim bu iki kesimin tutumları yanında özellikle Ak Parti seçmeninin (içerikten bağımsız olarak) McKinsey ismine karşı mesafeli duruşunu yansıtan esaslı tenkitler en açık şekilde Abdurrahman Dilipak tarafından hem yazılı hem de
sözlü olarak ifade edilmiştir. Muhalefet cephesi,
Dilipak’ın özeleştiri kabilinden sözlerine dayanarak söylemlerini tahkim etmiş ve nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda yapılan 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında ifade ettiği, “Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz.” şeklindeki beyanları üzerine McKinsey hadisesi şimdilik gündemdeki ağırlığını kaybetmiştir.
Peki, McKinsey özelinde başlayan tartışma
esnasında beyan edilen ifadeler ne ölçüde doğrudur? Bu kuruluşlar danışmanlık şirketi hüviyetiyle
birçok ülkede faaliyet gösteren ve farklı alanlarda
yönlendirici, denetleyici, değerlendirici nitelikte muhtelif hizmetler sunmaktadırlar. Yani Türk
siyaset camiasında itham edildikleri şekliyle IMF
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veya benzeri uluslararası örgütlerle kurumsal ve/
veya fonksiyonel bir benzerlikleri bulunmamaktadır. Öte yandan bu ve benzeri kurumların “basit”
birer danışmanlık şirketi olduklarını kabul etmek
de oldukça güçtür.
Küresel hegemonik sistemin tam anlamıyla yürürlüğe girdiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve
özellikle de küreselleşme sürecinin hız kazandığı
90’lı yıllar ile birlikte Batı Dünyası’na eklemlenmeye çalışan ülkelerin akredite olma çabalarına
rehberlik etmek üzere tasarlanan mezkûr şirketler makro planda IMF, Dünya Bankası ve Dünya
Ticaret Örgütü gibi kuruluşların, yerel koşullarla
uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın her bir ülkeye standart bir reçete gibi dayattığı ortodoks iktisat politikası tedbirlerin mikro düzeyde hayata geçirilmesi hususunda çalışmalar yürütmektedirler.

***
Gerek Yeni Ekonomi Programı’nın belirli bir
çerçevesinin bulunmaması, gerekse McKinsey’den
danışmanlık satın alınmasına yönelik girişimlerin
psikolojik algı zeminin yönetilememiş olması, zihinlerde şu iki kanaatin oluşmasına sebebiyet vermektedir:
i) Ekonomik aktivitenin işleyişi, halihazırda
salt makro ekonomik göstergelerden ibaret olarak
algılanmakta ve iktisat politikaları bu paradigma
üzerinden oluşturulmaktadır. Oysaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte, bürokratik oligarşinin uygulamaları yanında
neo-klasik iktisat düşüncesinin dayatmalarından
da arî kalınması beklenmektedir. Bu bağlamda
ekonomik aktivitenin yönetilmesine ilişkin politika bütünü oluşturulurken yeni bir retoriğin inşa
edilmesi, piyasa aktörlerinin güven algısını kuvvetlendirecek kurumsal yapının oluşturulması,
etkin kaynak dağılımını teşvik edecek bir rekabet
ortamının tesis edilmesi ve tüketim kültürünün
törpülendiği itidalli bir büyüme patikasının öngörülmesi önem taşımaktadır.
ii) Ekonominin mevcut riskleri tanımlanırken
ve ekonomik güvenlik mimarisi tasarlanırken,
küresel hegemonik sistemin “zinde” aktörlerinin
metotlarına önem atfedilmektedir. Biraz evvel de
bahsedilen kurumsal dönüşüm zihniyeti doğrultusunda ekonomik faaliyet ile sivil, siyasal, toplumsal, hukuki düzenlemelerin kalitesinin arttırılması

ve uygulamanın hassasiyetle gözetilmesi hususlarının bir bütün olarak kavranıp topyekûn ve sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine tahvil edilmesinin daha sağlıklı olacağı söylenebilir. Bu kapsam
dâhilinde McKinsey gibi aktörler vasıtasıyla, sistemin kendi silahlarını pragmatist şekilde kullanılması mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için
savunma odaklı reflektif zihniyetin prangalarından kurtulup, oyunun kurallarını belirleyebilmek
yönünde çaba sarf eden ve aktif ekonomi diplomasi kabiliyeti bulunan taarruz odaklı bir kurumsal altyapının inşası zaruret arz etmektedir.
Böyle bir diplomasi kabiliyetine dair umut
veren en belirgin vakıa, Türkiye Cumhuriyeti’nin
son günlerle gündeme ağırlığını koyan Kaşıkçı olayında yaşanmıştır. Bu olay özelinde devletin sergilediği proaktif, soğukkanlı ve sistematik
hamleler bütününün, iyi yönetilen bir hadisenin
siyasal iradenin elini ne şekilde güçlendirdiğine
dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.

***
Ekonomi diplomasisi, dar anlamda, devletlerarası ilişkilerin merkezinde yer alan diplomasi
kavramının bir tamamlayıcı unsuru olarak değerlendirilmektedir. Oysa bir önceki yazımızda (Bkz.
Umran, 289: 33-40) verdiğimiz şekliyle geniş
mânada ekonomi diplomasisi kavramı, ülkelerin
küresel ekonomik vizyonları çerçevesinde belirlenecek stratejik alanlarda, ulusal ve/veya uluslararası, sivil ya da hükümet-dışı her türlü aktörün
katılımıyla zenginleşen/çeşitlenen ticaret, finans
ve yatırım faaliyetlerinin temsîlî, istihbarî ve operasyonel kabiliyeti olarak tanımlanabilmekte; en
basit şekliyle planlama, destek ve operasyon döngüsü içerisinde yürütülmesi beklenmektedir.
Planlama aşaması kendi içinde; stratejik amaç
ve hedeflerin tespit edilmesi, iç ve dış aktör ve paydaşların belirlenmesi ile organizasyon ve koordinasyon altyapısının oluşturulması safhalarını ihtiva etmektedir. Bu doğrultuda küresel perspektif
sahibi, tematik ve imaj oluşturan, güven algısını
pekiştiren stratejik ilkelerin belirlenmesi; uluslararası örgütlerden, hükümet-dışı kuruluşlardan,
düşünce kuruluşlarından, şirket ve hatta şahıslar
arasından uygun paydaşların tespit edilmesi; uygulayıcı aktörler arasında entegre, tutarlı ve hedef
gözeten koordinasyon ve organizasyon stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
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Destek aşaması kendi içinde; kurumlararası
ilişkiler, anlaşma ve işbirlikleri ile iç ve dış istihbarat başlıklarını içermektedir. Buna göre başta ilgili kamu kurumları olmak üzere yetkili makamlar
arasındaki iletişim prosedürlerinin netleştirilmesi, paydaşlar nezdindeki işbirliği mekanizmalarının
oluşturulması ve hem iç hem de dış istihbari altyapının güçlendirilmesi önem arz etmektedir.
Nihayet operasyon aşaması ise ticari faaliyetler,
finansal faaliyetler, yatırım faaliyetleri ve diğer faaliyetlerden oluşmaktadır. Ticari operasyon başlığı
altında dış pazar risk ve fırsatları, piyasa kısıtlamaları ve haksız rekabet uygulamalarına karşın milli şirketlerin hareket kabiliyetlerinin desteklenmesi, hak ve menfaatlerinin savunulması gibi faaliyetler sıralanabilir.

Finansal operasyonlar dâhilinde finans sektörüne ilişkin gelecek öngörülerinin üretilmesi, finansal varlıkların çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasına
yönelik aktiviteler yürütülmesi, finansal istikrarsızlık ve kriz beklentilerine dair tahminlerin oluşturulması, finansman alternatiflerinin araştırılması ve
uygun şartlarda bağlantı kurulması ve benzeri girişimlerden bahsedilebilmektedir.
Yatırım operasyonu kapsamında küresel yatırım fırsatlarının araştırılması ve yatırımcıların bilgilendirilmesi, cazip koşulları haiz yatırım yapılabilir ülke ve sektörlerin belirlenmesi, yatırım kararlarına etki eden dış unsurların izole edilmesi, yatırım sonrasında yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunması beklenmektedir.
Nihayet milli güvenlik mimarisinin kritik bir
unsuru olarak tasarlanması beklenen ekonomi diplomasisinin, toplumsal sorunlar ile çevre kirliliği ve
iklim değişikliği gibi küresel problemlerin çözümüne dair politikaları yönlendirici bir özellik ihtiva etmesi de önem taşımaktadır.

***
15 Temmuz süreci ve içinde bulunulan ekonomik konjonktür, 16 yıldan bu yana elde edilen siyasal ve iktisadi kazanımların dış saldırılar marifetiyle bir anda tersyüz olabileceğini göstermiştir. Bu
noktada politik ve ekonomik alanın dönüşümüne
dair hamlelerin hızı ve niceliğinden ziyade kalitesi ve niteliğine odaklanılarak dengeli ve kontrollü
bir metodun takip edilmesi, küresel jeopolitik değişimler karşısında ayaklarımızın yere daha sağlam
basmasını sağlayabilecektir.

Ekonomi Diplomasisi Aşamaları
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