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AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF R&D EXPENDITURE ON ECONOMIC DEVELOPMENT
Oytun MEÇİK*
Öz
Çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada Ar-Ge harcamalarının ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
modeli ve OECD ülkelerine ait panel veri seti kullanılmıştır. Bulgular; işgücü, sermaye ve
Ar-Ge harcamaları değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı
etkilerinin söz konusu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, Ar-Ge harcamalarının
ekonomik büyüme sürecini destekleyici bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Teknoloji, Sürdürülebilir Ekonomik
Büyüme, Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu, OECD Ülkeleri.

Abstract
The aim of this study is to present the effects of the R&D expenditures on
economic growth in OECD countries. In the study, for the purpose of analyzing the effects
of the R&D expenditures on economic growth, Cobb-Douglas production function model
and panel data set of OECD countries are used. The findings indicate that the variables of
labor, capital and R&D expenditures have positive and significant effects on economic
growth. Within this context, it is possible to evaluate the R&D expenditures are supportive
factor on the process of the economic growth.
Keywords: R&D Expenditure, Technology, Sustainable Economic Growth, CobbDouglas Production Function, OECD Countries.

GİRİŞ
Bir ekonominin gelişmişlik seviyesi için önemli bir belirleyici uzun dönemli ekonomik
büyümedir. Her türden gelişmişlik seviyesindeki ülke için önemli bir faktör olan ekonomik
büyümenin sürdürülebilirliği de önem arz etmektedir. İktisatçılar, ekonomik büyüme sürecini
yönlendirecek unsurlara dair geniş bir perspektife sahiptir. Yine de elde edilen kapsamlı
ekonomik büyüme teorilerine karşın, hızlı bir ekonomik büyümeye ulaşılması için üretilmiş
özel bir reçeteden söz edilmesi mümkün değildir (Mankiw, 2000: 122). Ancak tarihsel
perspektifte dünya ekonomilerinde gözlenen büyüme ve gelişmeye yönelik olgular, doğası
gereği karmaşık olup, basit formüllere indirgenmesi olanaklı değildir. Bu bağlamda, tüm
yönleri ile olmasa bile, sürdürülebilir ekonomik büyümenin yolunun, üretim faktörlerinin
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teknolojinin, bilgi stokunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen her türden yaratıcı nitelikteki
sistematik aktivite olarak tanımlanan (Frankema ve Lindblad, 2006: 316), araştırma ve
geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yoluyla geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, araştırma ve
geliştirme amacıyla gerçekleştirilen harcamaların ülkelerin gelişmişlik düzeyi üzerinde etkili
olmasına yol açmaktadır (Kaya, 2008: 271).
Ekonomide yenilik yaratma amacıyla gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme
faaliyetleri, ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması, istihdam yaratma potansiyeli,
rekabet edebilirlik, verimlilik artışı ve bunlara paralel sosyo-ekonomik gelişmeler üzerinde
etkili olmaktadır (Kutlu, 2005: 98). Ekonomide sabit bir takım maliyetlerle gerçekleştirilen ArGe faaliyetleri yoluyla elde edilen bilgi, ilave bir maliyet gerektirmeksizin, artan miktarda
üretim yapılmasını mümkün kılmaktadır (Yeldan, 2010: 222). Bu yöndeki gelişmelerin aynı
zamanda pozitif dışsallıklara konu olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla yeni ekonominin
temel özellikleri arasında Ar-Ge’ye verilen yüksek önem bulunmaktadır (Aktan ve Vural, 2004:
151). Bu nedenle, Ar-Ge harcamaları ekonominin yenilik üretme çabasının bir göstergesi olarak
değerlendirilmektedir (Pandit vd., 2014: 141). Pek tabii, Ar-Ge harcamalarının ekonomide
sektörel bazda dengesizliklere yol açabilecek negatif dışsallıklarının da söz konusu olabileceği,
göz ardı edilmemesi gereken bir diğer noktadır (Dietzenbacher ve Los, 2002: 421).
Bu çalışma ile Türkiye’nin de dâhil olduğu OECD ülkelerinde 1990-2012 döneminde
gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının ekonomik gelişmişlik üzerindeki etkilerinin panel veri
yöntemi ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analiz bulguları doğrultusunda, hem OECD ülkeleri
hem de benzer niteliklere sahip ülkeler için politika önerileri oluşturulmuştur.
1. LİTERATÜR ÖZETİ
Bir ülkede araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde uygulamalı bilimlerde veya
teknolojik yeniliklerde elde edilen çıktılar, ekonomik büyümeye katkı sağlayan somut olmayan
sermayenin en önemli bileşenlerindendir. Dolayısıyla iktisatçılar, Ar-Ge’nin büyüme üzerindeki
etkilerinin ölçülmesine, en az Ar-Ge harcamalarının etkinliğini şekillendiren faktörleri
belirlemeye odaklandıkları ölçüde önem vermektedir. Bu bağlamda, ilgili literatürde Ar-Ge
harcamalarının bir stok faktörü olarak, ekonomik büyümenin modellenmesinde üretim
fonksiyonlarındaki yerini alması hususunda uzlaşı söz konudur (Petrescu, 2009: 847).
Dolayısıyla Ar-Ge harcamalarının ekonominin gelişmişlik seviyesi için belirleyici bir faktör olup
olmadığını araştıran geniş bir literatürden bahsetmek mümkün olmaktadır.
Literatürde Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi doğrudan
ortaya koyan çalışmaların yanı sıra bilgi birikimi, verimlilik ve teknolojik gelişme gibi yollarla
bu süreci destekleyen ilişkilerin de tespit edildiği görülmektedir. Bunlardan; Ar-Ge
harcamalarının ekonomik büyümeyi desteklediğini ortaya koyan Freire-Serén (2001: 56)’nin
yanı sıra Özer ve Çiftçi (2008: 238) OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamaları, patent ve araştırmacı
sayıları ile GSYH büyüme oranları arasında pozitif ve yüksek oranlı bir ilişkinin varlığını tespit
etmiştir. Çalışmada bu bağlamda, sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması için ülke
kaynaklarının Ar-Ge yatırımlarına tahsis edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Buna
paralel şekilde, Mate-Garcia ve Rodriguez-Fernandez (2008: 1835) İspanya’da Cobb-Douglas
üretim fonksiyonundan hareketle Ar-Ge harcamalarının verimlilik artışı üzerinde pozitif ve
anlamlı rol oynadığını tespit etmiştir. Braunerhjelm ve Thulin (2008: 107) ise Ar-Ge
harcamalarının ülkelerin göreli rekabet avantajlarını belirlediğini tespit etmiştir.
Ar-Ge harcamalarının etkilerini daha geniş bir perspektifte ele alan Altın ve Kaya (2009:
258) Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının uzun dönemde ekonomik büyüme performansını
artırdığını ortaya koymuştur. Buna karşın, Ho, Wong ve Toh (2009: 17) Singapur’da Ar-Ge
yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde, OECD ülkelerine kıyasla güçlü bir etkisinin
bulunmadığını ifade etmiştir. Ancak Ar-Ge’nin verimliliği pozitif etkilediği de çalışmada
ulaşılan bir diğer bulgudur. Petrescu (2009: 873) ise Ar-Ge harcamalarının ekonomide yol açtığı
getirilerin; tarih, gelenekler ve bilgi transferleri tarafından şekillendirildiğini öne sürmektedir.
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(2010: 3328) Türkiye ekonomisinde Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyümenin uzun dönemde
birbirlerini etkilediğini tespit etmiştir. Çalışmada bu doğrultuda, Ar-Ge faaliyetlerinin
genişletilmesi yoluyla GSYH’nin artırılabileceği öne sürülmüştür. Yine Genç ve Atasoy (2010:
33) ile Ağır ve Utlu (2011: 278) Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeye neden olduğunu
tespit etmiştir. Buna benzer şekilde Piras vd. (2011: 49) Avrupa ülkeleri istatistiki bölge birimleri
düzeyinde bölgesel uzmanlaşma ve Ar-Ge harcamaları unsurlarının her ikisinin de imalat
sanayi ve hizmetler sektörlerinde teknoloji seviyesini etkileyerek büyümeyi güçlendirici
sonuçlara yol açtığına işaret etmektedir.
Ülke gruplarına göre Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini ele alan
Gülmez ve Yardımcıoğlu (2012: 350) OECD ülkelerinde kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları ve
ekonomik büyüme değişkenlerinin birbirlerini karşılıklı olarak pozitif etkilediğini ortaya
koymuştur. Yine Gyekye vd. (2012: 921) 5 Güney Amerika ülkesinde 1997-2007 döneminde ArGe harcamaları ve ekonomik büyüme arasında anlamlı şekilde doğru yönlü bir ilişkinin
varlığını tespit etmiştir. Güloğlu ve Tekin (2012: 43) ise yüksek gelir seviyesine sahip OECD
ülkelerinde Ar-Ge ve yenilikler, Ar-Ge ve ekonomik büyüme ile ekonomik büyüme ve
yenilikler arasında pozitif ve anlamlı ilişkinin söz konusu olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca
Bogliacino ve Vivarelli (2012: 110) Avrupa ülkelerinde imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinde
Ar-Ge harcamalarının iş yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamaktadır.
Akıncı ve Sevinç (2013: 15) Türkiye ekonomisinde 1990-2011 döneminde ulusal gelir ile
Ar-Ge harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Ancak Göçer (2013a: 133) yeni sanayileşmiş ülkelerde Ar-Ge harcamalarının, yüksek teknolojili
ürün ihracatı, kişi başına düşen gelir, sağlık harcamaları, doğrudan yabancı yatırımlar, toplam
faktör verimliliği ve sabit sermaye stokundaki artışların yanı sıra teknolojik ilerlemenin önemli
bir belirleyicisi olduğu ifade etmektedir. Bu bağlamda, yüksek ve istikrarlı ekonomik
büyümenin teknolojik ilerleme vasıtası ile sağlanabilmesi mümkün olduğundan Ar-Ge
harcamalarına bu amaçla başvurulmasının yararlı olacağı öne sürülmektedir. Göçer (2013b: 236)
ise gelişmekte olan ülkelerin yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalayabilmesi
ve gelişmişlik farkını kapatabilmesinin, Ar-Ge harcamalarına daha fazla pay ayırmalarından
geçtiğini vurgulamaktadır. Ancak Vergil ve Sinay (2013: 73) gelişmekte olan ülkelerin yeterli
düzeyde Ar-Ge harcaması yaparak ürün geliştirme yoluna gitmelerinin güçlüğüne dikkat
çekmektedir.
Ar-Ge harcamalarının ülkelerin ekonomik gelişmişliğini çeşitli kanallardan olumlu
yönde etkilediği literatürde genel olarak ulaşılan bir sonuçtur. Ayrıca Ar-Ge harcamaları ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişki de sıklıkla ele alınan bir diğer konudur. Bu bağlamda,
literatürdeki sonuçlara kıyasla OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının etkileri araştırılmıştır.
2. METODOLOJİ
Çalışmada OECD ülkelerinde 1990-2012 döneminde Cobb-Douglas tipi üretim
fonksiyonunda işgücü, sermaye ve Ar-Ge harcamaları gibi değişkenlerin GSYH üzerindeki
etkilerini araştırmak amacıyla bir model oluşturulmuştur. Modelde farklı değişkenlere de yer
verilmesi mümkün olduğu halde, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonuna sadece Ar-Ge
harcamalarının etkilenmesi ile neticesinde ortaya çıkan sonuçlar araştırılmıştır.
2.1. Model
Bu çalışmada OECD ülkeleri için 1990-2012 dönemi için yıllık veriler kullanılmıştır.
Panel veri analizinde, kullanılan basit Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunu şu şekilde ifade
etmek mümkündür:
=

∝

∝
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amaçlarla farklı formlarda kullanılabilmektedir (Gartner, 2006: 233). Bu bağlamda, çalışmada
panel veri analizinde kullanılan model şu şekilde tanımlanabilir:
=∝ +

+

+

+

Modelde değişkenlere logaritmik formda yer verilmiştir. Modeldeki değişkenler şu
şekilde özetlenebilir:
GDPit = i ülkesi için t zamanında GSYH.
Lit = i ülkesi için t zamanında toplam işgücü.
Kit = i ülkesi için t zamanında sabit sermaye oluşumu.
RDit = i ülkesi için t zamanında Ar-Ge harcamaları.
uit = Hata terimi.
2.2. Veri
Modelde, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ve OECD ülkelerine ait 1990-2012 dönemi
panel veri seti kullanılmıştır. Veriler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Laborsta,
OECD’nin OECDStat ve Dünya Bankası (WB)’nın World Development Indicators (WDI)
veritabanlarından derlenmiştir.
Çalışmada geniş ülke ve zaman gözlemlerine dayalı bir veri setinin kullanılması
nedeniyle panel veri analizine başvurulmuştur. Böylece analizde hem bireysel etkilere hem de
zaman etkilerine yer verilmektedir. Belirtilen veri setinde, veri yoksunluğuna bağlı eksik
gözlemlerin bulunması, dengesiz panelin söz konusu olmasına yol açmaktadır (Greene, 2002:
293).
3. ANALİZ VE BULGULAR
Panel veri analizi, yatay kesit ve zaman boyutunu bir arada ele alan bir yöntem olması
bağlamında geniş bir veri setinden analizlerde faydalanılması açısından önemli bir yere
sahiptir. Bu kapsamda, çalışmada OECD ülkelerinde 1990-2012 döneminde, Cobb-Douglas tipi
üretim fonksiyonuna Ar-Ge harcamaları değişkeninin ilave edilmesi ile bağımsız değişkenler
olan; toplam işgücü, sabit sermaye oluşumu ve Ar-Ge harcamaları değişkenlerinin bağımlı
değişken olan GSYH üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
3.1. Bulgular
Çalışmada Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunda, işgücü, sermaye ve Ar-Ge
harcamaları gibi değişkenlerin GSYH üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla oluşturulan
model tahmini sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde açıklanmıştır. Analiz kapsamında
çok sayıda model kurulmuş olmakla birlikte, sadece spesifikasyon testleri ve anlamlılık
açısından en iyi sonucu veren modelin bulgularına yer verilmiştir.
Panel veri analizi için tahminci seçiminde Hausman testi (χ2[3] = 1,92), sabit etkiler ve
rassal etkiler tahmincileri arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğuna işaret
ettiğinden, rassal etkiler tahmincisinden yararlanılmıştır.
Rassal etkiler tahmincisinin kullanıldığı ekonometrik analiz bulguları, Tablo 1’de
verilmiştir. Buna göre, Huber-White standart hatalarla değişen varyans ve otokorelasyonun
varlığında dirençli rassal etkiler tahmincisi modeli, F testi sınamasına göre genel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bulgular; toplam işgücü (L), sabit sermaye oluşumu (K) ve Ar-Ge harcamaları
(RD) değişkenlerinin, GSYH (GDP) üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin söz konusu olduğunu
ortaya koymaktadır. Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun teorik çerçevesi ve ilgili literatürün,
elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu görülmektedir.
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(GDP)
Model
L
0,6866***
(0,1905)
K
0,4160***
(0,0415)
RD
0,1752***
(0,0608)
Sabit
-3,1539**
(1,4415)
N (gözlem)
322
N (ülke)
24
R2 (grup içi)
0,8361
Parantez içerisinde standart hatalar (robust) verilmiştir. * p<0.10, ** p<0.05, ***p<0.01.
Kaynak: Bulgular, yazar tarafından derlenen panel veri setinden yararlanılarak gerçekleştirilen ekonometrik tahmin
sonuçlarından oluşmaktadır.

Modelin işaret ettiği, Ar-Ge harcamalarının GSYH üzerinde pozitif etkili olduğuna
ilişkin bulgu, ekonomik büyümede Ar-Ge harcamalarının rolünü açık şekilde ortaya koymakla
birlikte, ekonomik büyümeyi amaçlayan politikaların şekillendirilmesinde Ar-Ge
harcamalarının fonksiyonunu göstermektedir. Bu bağlamda, ekonomide Ar-Ge harcamalarının
artırılmasının ekonomik gelişmişliği olumlu etkilemesi beklendiğinden, bir politika aracı olarak
değerlendirilebileceği vurgulanmalıdır. Nitekim 2001 yılından bu yana, OECD ülkeleri
genelinde Ar-Ge harcamalarının GSYH artışını izlediği ve toplam GSYH içindeki Ar-Ge
harcamaları payının %2,25 olduğu gözlenmektedir (OECD, 2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekonomik büyümenin uzun dönemli olacak şekilde sürdürülebilir kılınması, ekonomik
gelişmişliğin sağlanması için önemli bir adımdır. Bu adım, sadece gelişmekte olan ülkeler için
değil, her gelişmişlik seviyesindeki ülke için önemli bir durum arz etmektedir. Bu bağlamda,
ekonomide yenilik yaratma amacıyla gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin,
ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınması başta olmak üzere birçok sosyo-ekonomik
gelişme unsuru üzerinde etkili olduğu ve aynı zamanda pozitif dışsallıklara konu olarak
ekonomiye dinamizm kazandırdığı görülmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge’ye verilen yüksek
derecede önem ekonomik gelişmişliğe giden yolun anahtarı niteliğindedir. Nitekim genellikle
gelişmiş ekonomilerde Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının göreli olarak yüksek
olduğu bilinmekte ve literatürdeki bulguların, bunu destekler nitelikte olduğu görülmektedir.
Çalışmada Cobb-Douglas üretim fonksiyonu aracılığıyla Ar-Ge harcamalarının OECD
ülkelerinde 1990-2012 döneminde ekonomik gelişmişlik üzerindeki etkilerinin ampirik olarak
ortaya konulması amaçlanmıştır. Analizde elde edilen bulgular, işgücü ve sabit sermaye
oluşumunun yanı sıra, Ar-Ge harcamalarının, ekonomik büyümeyi pozitif ve anlamlı şekilde
etkilediğini göstermiştir. Bu sonuç, ekonomik gelişmişliğin artırılmasında Ar-Ge
harcamalarının rolünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Elde edilen sonuçlar aynı zamanda, literatürdeki ampirik bulgularla örtüşmekte ve ArGe harcamalarının ekonomik gelişmişliğin artırılması amacıyla bir politika aracı olarak
değerlendirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Buna göre, ekonomik gelişmişlik
seviyesinin yükseltilmesi için ekonomide başvurulabilecek yollardan birinin Ar-Ge
harcamalarının artırılması olduğu vurgulanmalıdır.
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