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Abstract:
Countries are implementing various policies and strategies in order to sustain economic growth.
Due to political reasons, short-term macroeconomic gains generally take priority over others.
On the other hand, it is necessary to go beyond the macroeconomic gains to achieve sustained
growth rates. Therefore, improvements on institutions and related factors such as democracy,
rule of law, freedom of expression, education and health are effective at sustaining the
momentum of growth. In the first part of the study, macroeconomic performance index (MPE)
and socio-political performance index (SPE) were developed to measure macroeconomic and
institutional performances for Turkey in 1950-2019 period. In the second part of the study, the
impact of macroeconomic and institutional factors on growth were investigated in Turkey by
using dual adjustment approach. The findings show that the socio-political environment as well
as the macroeconomic environment are important determinants of growth. In addition,
institutional developments, along with macroeconomic gains, are of great importance to sustain
the increase in per capita income in the long run. To achieve such a target, economic policies
need to be designed in harmony with broader structural reforms.
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Makroekonomik ve Derin Kurumsal Faktörlerin Büyüme
Üzerindeki Etkileri: Türkiye Deneyimi (1950-2019)
Özet:
Ülkeler ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için farklı politika ve stratejiler uygulamaktadırlar.
Siyasi nedenlerden dolayı kısa vadeli makroekonomik kazanımlar genellikle öncelikli
olmaktadır. Diğer taraftan, kesintisiz büyümenin sağlanabilmesi için makroekonomik
kazanımların ötesine geçilmesi gerekmektedir. Bu noktada çoğunlukla demokrasi, hukukun
üstünlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim ve sağlık gibi kurumsal yapıyı belirleyen faktörlerde
yaşanan gelişmeler etkili olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk kısmında Türkiye’nin 19502019 dönemi için makroekonomik ve kurumsal performansların ölçümü noktasında
makroekonomik performans endeksi (MPE) ve sosyo-politik performans endeksi (SPE)
oluşturulmuştur. Çalışmanın devamında ise Türkiye’deki makroekonomik ve sosyo-politik
gelişmelerin büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri İkili Uyarlanma yaklaşımı
ekseninde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, makroekonomik ortamın yanı sıra sosyo-politik
ortamın da büyüme üzerinde farklı boyutlarda etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bunun
yanında, uzun dönemde kişi başına düşen gelir artışlarının sürdürülebilmesi için
makroekonomik kazanımlarla beraber gelecek olan derin kurumsal gelişmeler büyük öneme
sahiptir. Bu tür bir yapının oluşabilmesi için ekonomi politikalarının daha geniş yapısal
reformlarla uyum içerisinde kurgulanabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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