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Abstract:
The most basic indicators used in international comparisons are inflation rate, unemployment
rate, economic growth rate and current account balance. In this context, when these variables
are taken together within the framework of an index, they offer a practical perspective on
country basis or in international comparisons. The concept in which the mentioned variables
are handled together is called "magic square" and is based on Kaldor (1971)'s work. Kaldor
observed that after the second world war, governments took into account a high and stable level
of employment, as well as other indicators in the economy. In this study, these variables were
obtained in the context of index values comparison is made on the basis of years in Turkish
economy. for 1980-2020 period. It has been observed that the welfare index declined during
periods of major deviations in macroeconomic variables such as economic crisis and pandemic.
Moving from this study, said in variable Turkey after a pandemic is idealized to the target level
of macroeconomic performance is also reflected determination. In addition, the remarkable
relationship between the increasing interest in Keynesian policies during these periods and the
decrease in the welfare index is among the other findings of the study.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELERE KALDORYAN BAKIŞ (1980-2020)
Özet:
Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan en temel göstergeler enflasyon oranı, işsizlik oranı,
ekonomik büyüme oranı ve cari işlemler dengesidir. Bu bağlamda söz konusu değişkenler, bir
endeks çerçevesinde bir araya getirilerek ele alındığında, ülke bazında veya uluslararası
karşılaştırmalarda pratik bir bakış açısı sunmaktadır. Söz konusu değişkenlerin birlikte ele
alındığı kavram “sihirli kare” olarak adlandırılır ve Kaldor (1971)’un çalışmasına dayanır.
Kaldor, ikinci dünya savaşının ardından hükümetlerin, yüksek ve istikrarlı bir istihdam düzeyi
ile birlikte ekonomideki diğer göstergeleri de dikkate aldıklarını gözlemlemiştir. Bu çalışmada,
1980-2020 dönemi için söz konusu değişkenler bağlamında endeks değerleri elde edilerek
Türkiye ekonomisinde yıllar bazında karşılaştırma yapılmıştır. Ekonomik kriz ve küresel salgın
gibi makroekonomik değişkenlerde büyük ölçüde sapmaların yaşandığı dönemlerde refah
endeksinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle çalışma, Türkiye’nin
makroekonomik performansının idealize edilebilmesi için küresel salgın sonrasında söz konusu
değişkenlerde hedef düzeylerin belirlenmesine de ışık tutmaktadır. Ayrıca bu dönemlerde
Keynesyen politikalara artan ilgi ile refah endeksindeki düşüş arasındaki dikkate değer ilişki,
çalışmanın diğer bulguları arasında yer almaktadır.
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