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Abstract 
Especially developments in the communication and informatics lead to on the 
one hand changing the structure of service sector, on the other hand decreasing 
the costs of transport and communication. So the service trade had increased. In 
this study, the impact of service exports on economic growth has been analyzed 
for Shanghai countries (Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, India and Pakistan). Shanghai countries which have 16,3 trillion $ as 
gross domestic product represent almost 20% of the total gross domestic 
product that is nearly 79 trillion $. This study has an importance, because these 
countries constitute most of the world economy. The balanced panel data 
analyse method have been applied by using annual datas for the period of 2000-
2015. According to the results of the analyse, there is a positive relationship 
between service exports and economic growth. An increase (decrease) in the 
service exports causes the increase (decrease) in the economic growth. The 
results which was obtained from the paper are consistent with the results of the 
most of studies in the literature. 
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Ülkeleri Örneği 

Anahtar Kelimeler 
Hizmet ihracatı, 

Ekonomik Büyüme, 
Panel Veri Analizi, 

Şangay İşbirliği 
Örgütü 

 

Özet 
Özellikle haberleşme ve bilişim teknolojisindeki gelişmeler, bir yandan hizmet 
sektörünün yapısının değişmesine, diğer yandan ulaşım ve haberleşme 
maliyetlerinin düşmesine yol açarak hizmet ticaretinin artmasına neden 
olmuştur. Bu çalışmada Şangay ülkelerinde (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan) hizmet ihracatının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Şangay ülkeleri 2017 yılı itibariyle 
16,3 trilyon $ milli gelire sahip olarak, yaklaşık 79 trilyon $’lık dünya GSYİH’sinin 
% 20’sini temsil etmektedir. Söz konusu ülkeler dünya ekonomisinin büyük bir 
kısmını oluşturduğu için, çalışma bu açıdan önem arz etmektedir. Çalışmada 
2000-2015 dönemi itibariyle yıllık veriler kullanılarak, dengeli panel veri analizi 
yöntemi uygulanmıştır.  Analiz sonuçlarına göre, hizmet ihracatı ile ekonomik 
büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Hizmet ihracatındaki 
artışlar (azalışlar) ekonomik büyümenin artmasına (azalmasına) neden 
olmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçların büyük 
çoğunluğuyla uyumludur. 
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1. Giriş 

Ekonomideki üç temel sektör olan tarım, sanayi ve hizmet içinde günümüzde en 
dikkat çekici gelişmeyi sergileyen sektör, hizmet sektörüdür. Son yıllarda, özellikle 
haberleşme ve internet teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak hizmet 
sektörünün önemi artmıştır. Hizmet sektörü, 1950’li yıllardan itibaren özellikle 
gelişmiş ülkelerde tarım ve sanayi sektörünü geride bırakarak ön plana çıkmıştır. 
Dünya ekonomisinde hizmet sektörünün gelişmesinin ve önem kazanmasının 
nedenleri olarak, insanların gelir ve boş zamanlarının artması, işgücündeki kadın 
oranının artması, yeni ve karmaşık ürünlerin ortaya çıkması, çevreye ve 
kaynakların kıtlığına daha çok önem verilmesi ile insanların yaşam beklentilerinin 
farklılaşması sayılabilir (Özsağır ve Akın, 2012, 313). 

Hizmetler, iktisat teorisinde ticarete konu olmayan mallar olarak da 
değerlendirilmiştir. Söz konusu faaliyetler, iktisadi modellerde de ancak 1950’li 
yılların sonu ve 1960’lı yılların başı itibariyle ele alınmaya başlanmıştır. 
Hizmetlerin ticarî mallardan ayırt edilmesinin kolay olmayışı, buna bağlı olarak 
tanımlanmalarındaki güçlük ve benzeri nedenlerle bu faaliyetlerin Uluslararası 
Ticaret Teorisi’ne konu olmaları gecikmeli olmuştur (Ekinci, 2007, 268). En önemli 
üretim faktörünün toprak olduğunu ileri süren Fizyokratlar, hizmetleri "tarım-dışı 
faaliyetler" şeklinde değerlendirmişlerdir. J. B. Say, hizmetleri, imalât-dışı 
faaliyetler kapsamında ele almıştır. Adam Smith, hizmetlerin metafizik yönlerini ön 
plana çıkararak, "somut bir ürünle sonuçlanmayan tüm faaliyetler" olarak 
tanımlamıştır.  Smith hizmetleri, "mal dışındaki faaliyetler" şeklinde 
değerlendirmiştir. Alfred Marshall ise hizmetleri, “üretildiği anda varlık bulan 
mallar” şeklinde tanımlamıştır (Ekinci, 2008, 34). 

Sovyetler Birliği’nin, 1991 yılında dağılmasından sonra Orta Asya’da Kazakistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş bağımsız 
devlet ile Güney Kafkasya tarafında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan olmak 
üzere üç bağımsız devlet ortaya çıkmıştır. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Çin Halk 
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan tarafından 
1996 yılında Şangay Beşlisi ismiyle kurulmuştur. Şangay Beşlisi’nin kuruluş amacı, 
üye ülkeler arasındaki güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin 
silahsızlandırılmasının sağlanması ve bölgesel nitelikli işbirliğinin teşvik 
edilmesidir.  

Çalışmanın amacı, hizmet ihracatının ekonomik büyüme üzerinde etkisi olup 
olmadığını Şangay ülkeleri örneğinde analiz etmektir. ŞİÖ, dünya ekonomisinde 
büyük bir paya sahiptir.  2017 yılı itibariyle 16,3 trilyon $ milli gelire sahip olarak, 
yaklaşık 79 trilyon $’lık dünya GSYİH’sinin % 20’sini temsil etmektedir. Böylesine 
önemli bir ülke grubunun analize dahil edilmesi çalışmanın önemini 
oluşturmaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar genellikle turizm, bankacılık, 
telekomünikasyon gibi hizmetlerin alt sektörlerini kapsamaktadır. Hizmet 
sektörünün genel olarak ele alınması, çalışmanın bir diğer önemini 
oluşturmaktadır. Çalışmada ekonomik büyümeyi etkileyen çok sayıda değişkenden 
sadece hizmet ihracatı dikkate alınarak konu bakımından; 2000-2015 dönemi ele 
alınarak zaman bakımından ve Şangay ülkeleri analiz edilerek mekan bakımından 
sınırlandırmaya gidilmiştir. 
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Çalışmada ilk olarak Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. 
Bu kapsamda ŞİÖ’nün kuruluşu ve yapısı ile temel ekonomik göstergeleri 
açıklanmıştır. Daha sonra yerli ve yabancı literatürde yer alan çalışmalar 
özetlenmiştir. Ardından çalışmada kullanılan veri seti ve yöntem açıklanarak 
analizden elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Son olarak sonuç kısmına yer 
verilmiştir. 

2. Şangay İşbirliği Örgütü 

2.1. Şangay İşbirliği Örgütü’nün Kuruluşu ve Yapısı 

2.1.1. Kuruluşu ve Tarihçesi 

ŞİÖ’nün kurulması Çin ile Rusya’nın geçmişteki ilişkilerine dayanmaktadır. Çin ile 
Rusya arasında tarih boyunca çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlardan en 
önemlileri, ideolojik farklılıklar ve sınır sorunlarıdır. 1960'ların başında Moskova 
ve Pekin arasında başlayan gerilim, 1980'lerin ortalarında yerini yumuşamaya 
bırakmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından sonra bölgede 
önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliği’nin yerini alan Rusya 
Federasyonu ile Çin giderek birbirine yakınlaşmıştır. Söz konusu yakınlaşmanın 
bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler aynı zamanda ŞİÖ’nün 
oluşumuna zemin hazırlamıştır. En önemli neden olarak iki ülke arasında uzun 
sınır komşuluğunu gösterebiliriz. Uzun sınırların güvenliğini sağlayabilmek için iki 
ülkenin birbirlerine ihtiyaçları vardır. Esasında tarih boyunca Çin, Rusya ve diğer 
Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki yaşanan sınır güvenliği problemi, ŞİÖ'ne 
giden süreçte büyük rol oynamıştır. 1996 yılında sınır güvenliği ve bölgesel 
güvenlik sorunları çözmek amacıyla, Rusya ve Çin’in önderliğinde, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan beş ülkenin Çin’in Shanghay ilçesinde bir 
araya gelmesiyle “Shanghay Beşlisi” adı verilen ülke grubu ortaya çıkmıştır 
(Yardımcıoğlu ve Koçarslan, 2012, 164-166).  

Şangay Beşlisi, 1996 yılında Şangay ve 1997 yılında Moskova’da toplanarak, “Sınır 
Bölgelerinde Askeri Güvenin Arttırılması” ve “Sınır Bölgelerinde Askeri Güçlerin 
Azaltılması” anlaşmaları yapmışlardır. 1998 yılında Almatı’da, 1999 yılında 
Bişkek’te ve 2000 yılında ise Duşanbe’de yapılan toplantılarda ise, güvenlik, siyaset 
ve ekonomi konuları üzerinde durulmuştur. 14-15 Haziran 2001 tarihinde 
Şangay’da gerçekleştirilen toplantıda, topluluğun ismi, Şangay Beşlisi’nden Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne dönüştürülmüştür. Bu toplantıda Özbekistan’ın Şangay 
Beşlisi’ne katılımına ilişkin ortak deklarasyonun kabul edilmesiyle ŞİÖ’nün üye 
sayısı altıya çıkmıştır. ŞİÖ’nün entegrasyona dönüştürülme süreci, 14 Eylül 2001 
tarihinde Almatı’da düzenlenen toplantıda başlamıştır. Söz konusu toplantıda, 
“Bölgesel Ekonomik İşbirliğinin Temel Hedef ve Yönelimleri ile Ticaret ve Yatırım 
Alanlarında Daha Uygun Koşulların Oluşturulması Sürecinin Başlatılmasına İlişkin 
Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştır.  

“Gözlemci Statüsüne İlişkin Yönetmelik”, 17 Haziran 2004 tarihinde Taşkent’te 
yapılan toplantıda; “Şangay İşbirliği Örgütü Diyalog Ortaklığı Statüsüne İlişkin 
Düzenlemeler”, 2008 yılında Duşanbe’deki toplantıda; “Genişleme Prosedürü 
Belgesi” ise 2010 yılında Taşkent’teki toplantıda kabul edilmiştir. 8-10 Temmuz 
2015 tarihlerinde Rusya’nın Ufa şehrinde yapılan toplantıda, Hindistan ve 
Pakistan’ın üyelik süreçleri başlatılmış. Aynı toplantıda Azerbaycan, Ermenistan, 
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Kamboçya ve Nepal’e diyalog ortağı statüsü verilmiştir. 7-8 Haziran 2017 tarihinde 
Kazakistan’ın Astana şehrinde yapılan toplantıda, Hindistan ve Pakistan tam üye 
olarak örgüte kabul edilmiştir. Böylece örgütün üye sayısı sekize yükselmiştir 
(Hepaktan, 2017, 397). 

Tablo 1’de Şangay İşbirliği Örgütü’yle ilgili olan ülkeler yer almaktadır. Tabloya 
göre ŞİÖ’ye üye ülkeler Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, 
Hindistan ve Pakistan’dır. Afganistan, Moğolistan, İran ve Belarus “gözlemci ülke” 
sıfatıyla; Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal ise 
“diyalog ortağı ülke” sıfatıyla ŞİÖ ile ilişki içerisindedir. Diyalog Ortaklığı statüsü, 
gözlemci statüsüne sahip olmayan üçüncü ülkelerin Örgüt’le belirli alanlarda sınırlı 
işbirliği yapmalarına olanak sağlamaktadır. Söz konusu statü, Örgüt’le kurumsal 
bağın derecesi bakımından “gözlemci ülke” statüsünün altında, “misafir 
katılımcılar” statüsünün ise üzerinde yer almaktadır. 

Türkiye, 6-7 Haziran 2012 tarihlerinde Pekin’de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları 
Zirvesi’nde oybirliğiyle Diyalog Ortaklığı’na kabul edilmiştir. 26.04.2013 tarihinde 
imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti'ne Şangay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı 
Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıra" 01.05.2017 tarih ve 2017/10196 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Bu sürecin sonucunda, Diyalog Ortağı Türkiye ile ŞİÖ 
arasında, başta bölgesel güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve 
organize suçların önlenmesi ile ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere çeşitli 
konularda işbirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Tablo 1: Şangay İşbirliği Örgütüyle İlgili Ülkeler 
Üye Ülkeler Gözlemci Ülkeler Diyalog Ortağı Ülkeler 

Çin Afganistan Türkiye 
Rusya Moğolistan Azerbaycan 

Kırgızistan İran Sri Lanka 
Tacikistan Belarus Ermenistan 
Kazakistan  Kamboçya 
Özbekistan  Nepal 
Hindistan   
Pakistan   

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, (2018),  http://www.mfa.gov.tr/sanghay-

isbirligi-orgutu.tr.mfa Erişim Tarihi:16.04.2018 

2.1.2. Yapısı 

ŞİÖ’de “Devlet Başkanları Konseyi”, “Hükümet Başkanları Konseyi”, “Dışişleri 
Bakanları Konseyi”, “Temsilcilikler Konseyi”, “Ulusal Koordinatörler Konseyi”, 
“Bölgesel Anti-terör Ajansı” ve “Sekretarya” olmak üzere yedi organ faaliyet 
yürütmektedir (Hepaktan, 2017, 398-399): 

Devlet Başkanları Konseyi: Her yıl bir defa düzenli olarak bir üye ülkede toplanır. 
Devlet başkanlarının katıldığı en üst düzeydeki karar mekanizmasıdır. Diğer 
konseylerin önceden görüştükleri ve istişare ettikleri önemli meseleler bu 
konseyde karara bağlanarak neticelendirilir.  
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Hükümet Başkanları Konseyi: Devlet Başkanları Konseyi gibi her yıl bir defa 
toplanır. İkinci derece de önemli olan bir alt mekanizmadır. Bütçenin onaylanması 
ve ekonomik antlaşmalar yapılması gibi temel sorumlulukları vardır.  

Dışişleri Bakanları Konseyi: Örgütün en fonksiyonel organlarından birisidir. Bu 
konseyde Devlet Başkanları Konseyi’nden bir ay önce toplanır ve konseyin 
gündemini belirleyen, daha çok uluslararası sorunların yoğunlukta görüşüldüğü 
konseydir.  

Temsilcilikler Konseyi: Örgüte üye ülkelerin işbirliği yaptıkları alanlarda 
temsilcilerin katıldığı kapsamlı görüşme ve antlaşmaların altyapısının 
oluşturulmaya çalışıldığı önemli bir organdır.  

Ulusal Koordinatörler Konseyi: ŞİÖ üyesi ülkelerin ulusal koordinatörlerinin 
katıldığı, yılda en az üç defa toplanan ve bir anlamda tüm diğer organları 
yönlendiren organdır.  

Bölgesel Anti-terör Ajansı: Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alan anti-terör 
şubesidir ve daimi niteliktedir.  

Sekretarya: Sekretaryada birlikle alakalı işler, takip edilir, bütün faaliyetler için 
gerekli belgeler hazırlanır. Sekretarya, birliğin yürütme organıdır. Birliğin 
sekretaryası Çin’in başkenti Pekin’dedir. 

2.2. Şangay Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri 

2.2.1. Genel Ekonomik Durum 

Şangay ülkelerinin ekonomik durumuna bakıldığında, ülkelerin birbirinden 
oldukça farklı ekonomik yapılara sahip olduğu söylenebilir. Bir tarafta dünya 
ölçeğinde çok önemli paya sahip Çin ve Rusya gibi ülkeler yer alırken, diğer tarafta 
yarattıkları katma değer bakımında dünya ekonomisi için neredeyse hiçbir önemi 
olmayan Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkeler yer almaktadır. Şangay ülkelerinin 
genel ekonomik durumları GSYİH, reel büyüme oranı, kişi başına gelir, enflasyon 
oranı, işsizlik oranı ve cari işlemler dengesi kapsamında incelenmiştir. 

Şangay ülkelerinin son yıllardaki GSYİH değerleri ve reel büyüme hızları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 2014 yılında en yüksek GSYİH değeri 10,5 trilyon $ ile Çin’e aittir. 
Dünya GSYİH’sinin yaklaşık % 15’i Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin’den 
sonra en yüksek GSYİH değerleri 2 trilyon $ ile Rusya ve Hindistan’a aittir. En 
düşük değere sahip olan ülke ise 7,4 milyar $ ile Kırgızistan’dır. Şangay ülkelerinin 
milli gelirleri arasında ciddi bir fark olduğu göze çarpmaktadır. Grubun en yüksek 
ve en düşük milli gelirine sahip olan Çin ile Kırgızistan arasında 1.423 kat fark 
bulunmaktadır.   

2017 yılına gelindiğinde, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın GSYİH’si 
azalırken, diğer ülkelerde artış yaşanmıştır. Özellikle Rusya’nın milli gelir değeri 
yaklaşık % 30 azalış göstermiştir. Çin’in GSYİH’si yaklaşık %13’lük bir artışla 11,9 
trilyon $’a, Hindistan’ınki ise yaklaşık %20’lik bir artışla 2,4 trilyon $’a 
yükselmiştir. 

2014-2017 arasında reel büyüme oranları, Pakistan ve Rusya dışında azalış 
göstermiştir. 2014 ve 2017’de en düşük büyüme oranları sırayla % 0,7 ve % 1,8 ile 
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Rusya’ya aittir. 2014 yılında % 8,1 ile grup içerisinde en yüksek büyüme oranına 
sahipken, 2017’de % 6,0 ile üçüncü sıraya gerilemiştir. Çin ekonomisi hem yüksek 
bir GSYİH hem de yüksek bir büyüme hızına sahiptir. 2017 yılında büyüme oranı % 
6,8’e düşse de, grup içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkedir. 
Hindistan ekonomisi de Çin ekonomisine benzer şekilde yüksek GSYİH ve büyüme 
oranlarına sahiptir. 2014’te % 7,5 olan büyüme oranı 2017’de % 6,7’ye 
gerilemekle birlikte grup içerisinde ikinci sırada yer almıştır. 

Tablo 2: GSYİH ve Reel Büyüme Oranı (Milyar $ ve %) 

Ülkeler 
2014 2015 2016 2017 

GSYİH 
Büyüme 

Oranı 
GSYİH 

Büyüme 
Oranı 

GSYİH 
Büyüme 

Oranı 
GSYİH 

Büyüme 
Oranı 

Rusya 2.063,6 0,7 1.365,8 -2,8 1.283,1 -0,2 1.469,3 1,8 
Çin 10.534,5 7,3 11.226,1 6,9 11.232,1 6,7 11.937,5 6,8 
Kazakistan 221,4 4,3 184,3 1,2 133,6 1,1 156,1 3,3 
Kırgızistan 7,4 4,0 6,6 3,5 6,5 3,8 7,0 3,5 
Tacikistan 9,2 6,7 7,8 6,0 6,9 6,9 7,2 4,5 
Özbekistan 63,1 8,1 65,4 8,0 66,8 7,8 67,5 6,0 
Hindistan 2.035,3 7,5 2.089,8 8,0 2.263,7 7,1 2.439,0 6,7 
Pakistan 244,3 4,1 270,5 4,1 278,9 4,5 303,9 5,3 

Kaynaklar: Ülkelere ait istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur 
(https://knoema.com/atlas  ve https://www.ceicdata.com Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

Tablo 3’te Şangay ülkelerinin kişi başına gelir rakamları dolar cinsinden 
verilmiştir. En yüksek GSYİH değerine sahip olan Çin, kişi başına gelir açısından 
aynı performansı gösterememektedir. Nüfusu 1,4 milyarı bulan Çin’de kişi başına 
gelirin çok yüksek olmaması normaldir. Benzer bir durum Hindistan için de 
geçerlidir. Nüfusu yaklaşık 1,3 milyar olan Hindistan’da kişi başına gelir oldukça 
düşüktür. 

2014 yılında en yüksek kişi başına gelir 14.388 $ ile Rusya’ya, en düşük kişi başına 
gelir ise 1.113 $ ile Tacikistan’a aittir. Rusya, Çin ve Kazakistan dışındaki ülkelerde 
kişi başına gelir oldukça düşük olup 1000-2000 $ arasında seyretmektedir. 
Kazakistan’ın GSYİH’si yaklaşık 200 milyar $ civarında olmasına rağmen, kişi 
başına geliri 12 bin $ civarında gerçekleşmiştir. 2014-2017 arasında Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’da kişi başına gelir azalırken, Çin, Özbekistan, 
Hindistan ve Pakistan’da artış yaşanmıştır. 2017’de en yüksek ve en düşük kişi 
başına gelire sahip ülkeler değişmemiş; 10.248 $ ile Rusya ve 819 $ ile Tacikistan 
olmuştur.  

Tablo 3: Kişi Başına Gelir ($) 
Ülkeler 2014 2015 2016 2017 
Rusya 14.388 9.521 8.946 10.248 
Çin 7.702 8.167 8.123 8.583 
Kazakistan 12.712 10.435 7.456 8.585 
Kırgızistan 1.267 1.109 1.073 1.140 
Tacikistan 1.113 927 800 819 
Özbekistan 2.064 2.112 2.133 2.128 
Hindistan 1.607 1.629 1.742 1.852 
Pakistan 1.312 1.425 1.441 1.526 
Kaynaklar: Ülkelere ait istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur 

(https://knoema.com/atlas  ve https://www.ceicdata.com Erişim Tarihi: 02.04.2018). 
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Şangay ülkelerinin son yıllardaki enflasyon oranları Tablo 4’te gösterilmiştir. 
2014-2017 döneminde Rusya, Çin, Kırgızistan, Hindistan ve Pakistan’da enflasyon 
oranında azalma yaşanırken, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’da artış 
görülmüştür. Gerek 2014 yılında gerekse 2017 yılında en yüksek enflasyon 
oranına sahip olan ülke Özbekistan (sırasıyla % 9,1 ve % 13,0) iken, en düşük 
enflasyon oranı (sırasıyla %2,0 ve %1,8) Çin’e aittir. Şangay ülkelerinin enflasyon 
oranı bakımından performanslarının iyi olduğu söylenebilir. 2017’de, Özbekistan 
dışında diğer ülkeler tek haneli enflasyon oranına sahiptirler. Rusya, Çin, 
Kırgızistan, Hindistan ve Pakistan’da söz konusu rakam %5’in altında 
seyretmektedir. 

Tablo 4: Enflasyon Oranı 
Ülkeler 2014 2015 2016 2017 
Rusya 7,8 15,5 7,0 4,2 
Çin 2,0 1,4 2,0 1,8 
Kazakistan 6,7 6,7 14,6 7,3 
Kırgızistan 7,5 6,5 0,4 3,8 
Tacikistan 6,1 5,8 5,9 8,9 
Özbekistan 9,1 8,5 8,0 13,0 
Hindistan 5,8 4,9 4,5 3,8 
Pakistan 8,6 4,5 2,9 4,1 

Kaynak: Ülkelere ait istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur 
(https://knoema.com/atlas Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

Tablo 5’te Şangay ülkelerinin işsizlik oranları yer almaktadır. 2014-2017 arasında, 
işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke % 10,8 ile Tacikistan’dır. Tacikistan’ı % 8,9 
ile Özbekistan ve %8,0 ile Kırgızistan izlemektedir. Aynı dönemde işsizliğin en 
düşük olduğu ülke ise %3,5 ile Hindistan olmuştur. 2014 yılı ile 
karşılaştırıldığında, 2017 yılında söz konusu ülkelerin işsizlik oranında ciddi bir 
değişme gerçekleşmemiştir.  

Tablo 5: İşsizlik Oranı 
Ülkeler 2014 2015 2016 2017 
Rusya 5,2 5,6 5,5 5,5 
Çin 4,1 4,1 4,0 4,0 
Kazakistan 5,0 5,0 5,0 5,0 
Kırgızistan 8,0 7,6 7,5 7,4 
Tacikistan 10,8 10,8 10,8 10,8 
Özbekistan 8,9 8,8 8,8 8,7 
Hindistan 3,5 3,5 3,5 3,6 
Pakistan 6,0 5,9 6,0 6,0 

Kaynak: Ülkelere ait istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur 
(https://knoema.com/atlas Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

Şangay ülkelerinin dış ödemeler performansının önemli bir göstergesi olan cari 
işlemler bilançosuna ait rakamlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Tabloya göre 2014-
2017 döneminde Kırgızistan dışındaki ülkelerin cari işlemler dengesi kötüye 
giderken, Kırgızistan’da çok düşük seviyede iyiye gidiş söz konusudur. Bununla 
birlikte söz konusu dönemde, Rusya, Çin ve Özbekistan sürekli cari işlemler fazlası 
vermiştir.  
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En yüksek cari fazla ise 2014 yılında 236,0 milyar $ ve 2017’de 162,5 milyar $ ile 
Çin’e aittir. Rusya’da 2014’te 57,5 milyar $ olan cari fazla, 2017’de 41,5 milyar $’a 
gerilemiştir. 2014’te 6,1 milyar $ cari fazla veren Kazakistan’ın durumu sonraki 
yıllarda kötüleşerek cari açığa dönüşmüş, 2017’de 8,3 milyar $ cari açık vermiştir. 
Kırgızistan ise 2014’te 1,2 milyar $ cari açık verirken, 2017’ye gelindiğinde cari 
açıkta azalma yaşanmış ve 800 milyon $’a düşmüştür. Tacikistan’da 2014’te 300 
milyon $ olan cari açık, 2017’de 500 milyon $’a yükselmiştir. 2014’te 1,1 milyar $ 
cari fazlaya sahip olan Özbekistan’ın durumu zamanla kötüleşerek 2017’de 600 
milyon $’lık bir cari fazla gerçekleşmiştir. Hindistan ve Pakistan’da ise 2014 yılında 
mevcut olan cari açıklar 2017 yılında daha da artış göstermiştir. Hindistan’da 26,8 
milyar $’dan 33,7 milyar $’a; Pakistan’da ise 3,1 milyar $’dan 3,9 milyar $’a 
yükselmiştir. 

Tablo 6: Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) 
Ülkeler 2014 2015 2016 2017 
Rusya 57,5 68,8 25,5 41,5 
Çin 236,0 304,2 196,4 162,5 
Kazakistan 6,1 -5,1 -8,5 -8,3 
Kırgızistan -1,2 -1,1 -0,6 -0,8 
Tacikistan -0,3 -0,5 -0,3 -0,5 
Özbekistan 1,1 0,5 0,5 0,6 
Hindistan -26,8 -22,1 -15,2 -33,7 
Pakistan -3,1 -2,7 -4,9 -3,9 
Kaynaklar: Ülkelere ait istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur 

(https://knoema.com/atlas  ve https://www.ceicdata.com Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

2.2.2. Hizmet Ticareti 

Burada hizmet ticareti kapsamında 2000-2015 arasında seçilmiş yıllar için önce 
Şangay ülkelerinin hizmet ithalatı, ardından hizmet ihracatına yer verilmiştir. 

Tablo 7: Hizmet İthalatı (Milyon $) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2015 
Rusya 16.230,0 38.864,5 73.411,0 87.124,1 
Çin 36.030,6 83.966,3 193.321,0 467.416,2 
Kazakistan 1.850,0 7.481,7 11.334,7 11.279,3 
Kırgızistan 148,7 297,1 801,3 1.053,5 
Tacikistan 57,0 251,5 528,1 488,2 
Özbekistan 250,5 425,4 486,3 na 
Hindistan 14.576,0 32.546,0 82.694,0 81.449,0 
Pakistan na  7.508,0 7.099,1 8.113,9 
Kaynak: Birleşmiş Milletler’in Comtrade istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından 

oluşturulmuştur (https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

Şangay ülkelerinin hizmet ithalatıyla ilgili rakamlar Tablo 7’de sunulmuştur. 
Tabloya göre, 2000-2015 döneminde bütün ülkelerin hizmet ithalatında artış 
olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde en yüksek artış Çin’de yaşanmıştır. 
Çin’de 2000 yılında 36 milyar $ olan hizmet ithalatı, 2015 yılına gelindiğinde 
yaklaşık 12 kat artışla 467,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında hizmet 
ithalatının en düşük olduğu ülke 57 milyon $ ile Tacikistan, en yüksek olduğu ülke 
ise 36,0 milyar $ ile Çin’dir. 2015 yılında gelindiğinde söz konusu durum 
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değişmemiş; en düşük rakam 488 milyon $ ile yine Tacikistan’da ve en yüksek 
rakam 467,4 milyar $ ile Çin’de gerçekleşmiştir. 

Tablo 8’de analize konu olan hizmet ihracatı rakamları yer almaktadır. 2000 yılı 
için Pakistan’ın ve 2015 yılı için Özbekistan’ın hizmet ihracatı rakamlarına 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle söz konusu rakamlar, hizmet ihracatının uzun dönemli 
ortalama büyüme oranına göre hesaplanarak elde edilmiştir. Tabloya göre 2000-
2015 döneminde, bütün ülkelerde hizmet ihracatı artış göstermiştir.  

Başlangıçta Kırgızistan ve Tacikistan’da hizmet ihracatı rakamları birbirine yakın 
seyretse de zaman içerisinde Kırgızistan’da hizmet ihracatı ciddi bir artış 
göstererek Tacikistan’la arayı açmıştır. Tacikistan’da 62,6 milyon $’dan 184,7 
milyon $’a; Kırgızistan’da ise 61,8 milyon $’dan 848,8 milyon $’a yükselmiştir. 
Analiz döneminin başında en yüksek hizmet ihracatı 30,4 milyar $ ile Çin’de 
gerçekleşmiştir. Çin’i 16,2 milyar $ ile Hindistan ve 9,5 milyar $ ile Rusya 
izlemiştir. 2015’e gelindiğinde ise 262,4 milyar $ ile Çin yine en yüksek hizmet 
ihracatı rakamına sahip olmuştur. Tabloda dikkat çekici başka bir husus, hizmet 
ihracatındaki artışın Çin’de yaklaşık 8 kat, Hindistan’da ise yaklaşık 9 kat olarak 
gerçekleşmesidir. Bununla birlikte, söz konusu dönemde yaklaşık 13 katlık bir 
artış yaşayan Kırgızistan, 848 milyon $ ile çok düşük bir hizmet ihracatı değerine 
sahiptir. 

Tablo 8: Hizmet İhracatı (Milyon $) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2015 
Rusya 9.565,0 24.970,1 45.080,2 49.123,1 

Çin 30.430,4 74.404,0 162.165,0 262.498,8 
Kazakistan 1.053,0 2.085,9 4.113,4 6.410,9 
Kırgızistan 61,8 255,4 600,1 848,8 
Tacikistan 62,6 146,3 425,5 184,7 
Özbekistan 447,2 659,8 1.328,3 3.235,1* 
Hindistan 16.268,0 39.763,0 124.309,0 157.554,9 
Pakistan 2.536,3* 3.678,0 6.572,2 5.755,8 

* Söz konusu yıllardaki verilere ulaşılamamış, bu nedenle ülkelerin uluslararası hizmet 
ihracatındaki uzun dönemli ortalama büyüme oranına göre hesaplanarak elde edilmiştir. 

Kaynak: Birleşmiş Milletler’in Comtrade istatistiklerinden yararlanılarak yazar tarafından 
oluşturulmuştur (https://comtrade.un.org/data/ Erişim Tarihi: 02.04.2018). 

3. Literatür Özeti 

Hizmet sektörünün gelişimine ve uluslararası ticarette daha fazla paya sahip 
olmasına paralel olarak literatürde bu çalışmaların artmasına neden olmuştur. 
Gerek hizmet sektörü gerekse hizmet ticaretiyle ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmalar çoğunlukla hizmet alt sektörleri üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu alt sektörlerden en yaygın kullanılanı ise, finansal hizmetler ve 
telekomünikasyon hizmetleri olmuştur. Bunun yanı sıra turizm ve taşımacılık gibi 
hizmetlerin büyüme üzerindeki etkileri de literatürde incelenen diğer alt 
sektörlerdir. 

Mızrak (2002), Gabriele (2004), Mattoo vd. (2006), Gable ve Mishra (2011), 
Çakmak vd. (2011), Mishra vd. (2012), Yapraklı vd. (2014), Moller vd. (2015) ile 
Hoekman ve Velde (2017) gibi yazarlar hizmet ticaretini sektörel değil genel 



264       Türker, O. (2018). The Impact of Servıce Exports on Economic Growth: A Sample of 
Shanghai Countries 

olarak ele alarak, ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ortaya koymuşlardır. 
Mızrak (2002) Türkiye’de hizmet ticaretinin önemi ve uluslararası ticaretteki 
yerini araştırmıştır. Ayrıca hizmet ticaretindeki serbestleşmenin sektörler 
üzerindeki etkisini de incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 
uluslararası hizmet ticareti açısından Türkiye’nin yüksek bir performans 
sergileyerek, hizmetler dengesi fazla veren ülkeler arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, 1980-2000 arasında hizmetler dengesinin GSYİH’ye oranının 
pozitif ve diğer ülkelere göre yüksek olduğu ortaya konmuştur.  

Gabriele (2004) hizmet ve mal ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
1980-2000 periyodu itibariyle 114 ülke için analiz etmiştir. Analiz sonucunda, 
hizmet ihracatının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi tespit edilmiş, ancak 
mal ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi daha baskın çıkmıştır. Mattoo 
vd. (2006) hizmet ticaretindeki liberalizasyonun ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini 1990-1999 dönemi itibariyle, 60 ülke için test etmişlerdir. Analizden elde 
edilen bulgulara göre, hizmet ticaretindeki liberalizasyon, mal ticaretindeki 
liberalizasyondan farklıdır. Çünkü hizmet ticareti faktör hareketliliğine ve çok 
yönlü ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Bu ise, uzun dönem 
ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkilere sebep olacaktır. 

Gable ve Mishra (2011) AB-15 ülkeleri, AB’ye yeni üye olmuş ülkeler (Polonya, 
Latviya, Litvanya gibi) ve AB’ye üyelik süreci devam eden ülkeler (Arnavutluk, 
Hırvatistan ve Türkiye gibi) olmak üzere üç grup üzerinde, hizmet ihracatı 
çeşitliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1990-2007 dönemi itibariyle 
analiz etmişlerdir. Analizden elde edilen bulgulara göre, hizmet ihracatı 
çeşitliliğinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu ortaya konmuştur. 
Ayrıca, hizmet çeşitliliği sabit kabul edildiğinde, AB’ye yeni üye olan ülkelerde 
büyüme üzerindeki etki, diğer ülkelerden daha güçlü çıkmıştır. Çakmak vd. (2011) 
hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Türkiye ekonomisi 
üzerinde 1974-2008 dönemi itibariyle analiz etmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, 
Türkiye’de hizmet ticaretinin ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilediği tespit 
edilmiştir. 

Mishra vd. (2012) hizmet ihracatının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin 
olup olmadığını test etmek amacıyla, bir indeks geliştirmişlerdir. 1990-2007 
dönemi itibariyle yapılan analizler sonucunda, hizmet ihracatı kalitesinin 
ekonomik büyüme ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Hizmet ihracatı 
miktarı ve çeşitliliğindeki artışlar, sürdürülebilir bir yüksek büyüme oranında ilave 
kanallar yardımıyla pozitif etkide bulunacaktır. Yapraklı vd. (2014) geleneksel 
hizmetler, modern hizmetler, ticari açıklık, okullaşma oranı ve kişi başı sermaye 
birikiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini, 2000-2010 dönemi itibariyle 15 
geçiş ekonomisi üzerinde, panel veri analizini kullanarak test etmişlerdir. 
Analizden elde edilen bulgulara göre, modern hizmetlerin ekonomik büyümede 
etkisi tespit edilemezken, geleneksel hizmet ticaretinin ekonomik büyümeye etkisi 
anlamlı bulunmuştur.  

Moller vd. (2015) mal ve hizmet ticaretinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
Danimarka ekonomisi örneğinde 2002-2008 periyodu için analiz etmişlerdir. 
Yapılan analizlerden dikkat çekici iki sonuç ortaya çıkmıştır. Birincisi, firma 
düzeyinde, hizmet ihracatının mal ihracatına göre etkisinin daha düşük olduğu ve 
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sektörden sektöre farklılık gösterdiğidir. İkincisi ise, sektör düzeyinde, uluslararası 
ticaretin imalat sektörüyle karşılaştırıldığında, hizmet sektöründe daha fazla 
verimlilik artışına neden olduğudur. Hoekman ve Velde (2017) hizmet sektörünün 
gelir düzeyi düşük ülkelerde, iş alanı yaratılmasında ve ekonomik dönüşümde 
hayati derecede önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Gelişmekte olan 
ülkelerde hizmetlerin, GSYİH, ticaret ve döviz kurunu hem doğrudan hem de 
verimlilik artışı ve sektörler arası bağlantı yoluyla dolaylı olarak etkilediğini ortaya 
koymuşlardır. 

Balaguer ve Cantavella-Jorda (2002), Po ve Huang (2008), Zortuk (2009), Gautam 
(2011), Kreishan (2011), Karki (2015) gibi yazarlar turizmin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Gautam (2011) turizmin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini 1974/1975 ve 2009/2010 arasında Nepal ekonomisi üzerinde 
test etmiştir. Analiz sonucuna göre, turizmin hem kısa hem de uzun dönemde 
büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Karki (2015) 
turizmin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1962-2011 dönemi itibariyle Nepal 
ekonomisi üzerinde birim kök analizi, koentegrasyon ve hata düzeltme modellerini 
kullanarak test etmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda turizm performansı ile 
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. 

King ve Levine (1993), Fasea ve Abma (2003), Abu-Bader ve Abu-Qarn (2005), 
Eschenbach ve Hoekman (2005), Yang- Yi (2008), Odhiambo (2008), Nişancı vd. 
(2011) gibi yazarlar finansal hizmetlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
analiz etmişlerdir. King ve Levine (1993) finansal sistemin uzun dönem ekonomik 
büyüme üzerindeki etkilerini içsel bir büyüme modeli geliştirerek hem teorik hem 
de ampirik olarak ortaya koymuşlardır. 1960-1989 dönemi ve 80 ülke için yapılan 
analiz sonucunda finansal sistemin, verimlilik artışına yol açan girişim 
faaliyetlerini birçok yolla etkilediğini, daha iyi bir finansal sistemin ise, verimliliği 
ve kişi başına çıktıyı artırdığını ortaya koymuşlardır. 

Madden ve Savage (1998), Zebaze ve Keck (2009) ve Arnold vd. (2016) gibi 
yazarlar telekomünikasyon ve bankacılık hizmetlerinin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Zebaze ve Keck (2009) telekomünikasyon 
hizmetlerinin ekonomik büyüme ve sektörel performans üzerindeki etkisini Afrika 
ülkeleri örneğinde incelemiştir. Analiz sonucunda, mobil ağlara ulaşımın sektörel 
performansı artırdığı ve mobil ağlara ulaşımda %1’lik artışın kişi başına GSYİH 
üzerinde % 0,5 artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. 

4. Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

4.1. Veri Seti, Model ve Yöntem 

Uluslararası hizmet ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, dengeli panel 
veri analizi yöntemi uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Panel veri analizi, 
zaman boyutuna ait kesit veriler kullanılarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi 
yöntemidir. Bu analizde, kesitte yer alan gözlemlerin yıllar itibariyle tekrarlanması 
söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında panel veri analizinin temelinde tekrarlı 
varyans analizi ve varyans analiz modelleri bulunmaktadır. Panel veri analizinde 
zaman serisi ve yatay kesit veriler bir arada bulunmaktadır (Baldemir ve Keskiner, 
2004: 47).  
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Uygulama, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve 
Pakistan’ın oluşturduğu Şangay ülkeleri üzerinde 2000-2015 dönemindeki yıllık 
veriler kullanılarak yapılmıştır. Ekonomik büyümeyle ilgili veriler Dünya 
Bankası’nın, hizmet ihracatı verileri ise Birleşmiş Milletler’in veritabanından 
alınmıştır. 

Dengeli panel veri analizi, belirli bir dönem için çok sayıda ülkeye ya da ülke 
grubuna ait değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesine olanak tanır. Burada 
önemli olan husus, analize dahil edilen tüm ülke ya da ülke grubu için aynı dönem 
aralığına ait verilerin mevcut olmasıdır. Pakistan ve Özbekistan’ın uluslararası 
hizmet ihracatıyla ilgili verilerine ulaşmada küçük bir sorunla karşılaşılmıştır. 
Pakistan’ın 2000-2002 arasındaki, Özbekistan’ın ise 2012-2015 arasındaki 
verilerine ulaşılamamıştır. Söz konusu yıllardaki veriler, ülkelerin uluslararası 
hizmet ihracatındaki uzun dönemli ortalama büyüme oranına göre hesaplanarak 
elde edilmiştir. 

Modelde bağımlı değişken olarak “ekonomik büyüme (BUY)”, bağımsız değişken 
olarak “uluslararası hizmet ihracatı (HIZM)” kullanılmıştır. Analiz, uluslararası 
hizmet ihracatındaki yüzde değişme hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda kullanılan denklem şu şekildedir: 

BUY = αi + β1HIZM + ei        (1) 

BUY= Ekonomik büyüme oranı 

HIZM= Uluslararası hizmet ihracatındaki % değişme 

4.2. Bulgular 

Burada uluslararası hizmet ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen dengeli panel veri analizine ilişkin bulgulara 
yer verilmiştir. Analiz OLS ve Hausman testi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
Ancak OLS testi daha iyi sonuçlar verdiği için Hausman testinin sonuçlarına yer 
verilmemiştir.  

Tablo 9’da 2000-2015 dönemi itibariyle, Şangay ülkeleri için hizmet ihracatı ve 
ekonomik büyüme ilişkisiyle ilgili tahmin sonuçları yer almaktadır. Gözlem sayısı 
112’dir. Hata terimleri arasında ardışık bağımlılık (otokorelasyon) çıkmıştır. Bu 
bağımlılık “maksimum likelihood yöntemi” ile düzeltilmiştir.  

Tablo 9: Uluslararası Hizmet İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisiyle İlgili OLS Sonuçları 

 Katsayı 
Standart 

Hata 
t-istatistiği Olasılık 

Sabit 5,85 0,58 9,92 0,000 
HIZM 2,83 1,02 2,76 0,006 
AR(1) 0,53 0,08 6,64 0,000 

R2 0,33 
 

Durbin-Watson 2,18 
F-ist. 27,26 N 112 

Olasılık (F-ist.) 0,00   

Analiz sonucunda model bir bütün olarak anlamlı çıkmış, katsayılar da istatistiki 
olarak anlamlıdır. Analizden elde edilen bulgulara göre, hizmet ihracatı ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Başka bir deyişle 
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hizmet ihracatı, ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Hizmet ihracatındaki 
%1’lik bir artış (azalış) ekonomik büyümeyi %2,83 artıracaktır (azaltacaktır).  

Analizden elde edilen bulgular yerli ve yabancı literatürde elde edilen sonuçların 
büyük çoğunluğuyla tutarlılık göstermektedir. Literatürdeki çalışmaların çoğunda 
hizmet ihracatı ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, Mızrak (2002), Gabriele (2004), 
Mattoo vd. (2006), Gable ve Mishra (2011), Mishra vd. (2012), Yapraklı vd. (2014), 
Moller vd. (2015) ile Hoekman ve Velde (2017) gibi yazarların bulgularıyla 
uyumludur. Ancak Çakmak vd. (2011) ve Yapraklı vd. (2014) gibi yazarların 
bulgularını desteklememektedir. 

5. Sonuç 

Günümüzde hizmetler, ticareti yapılamayan ve verimliliği düşük mallar olarak 
değerlendirilmemektedir. Özellikle haberleşme ve bilişim teknolojisindeki 
gelişmeler, bir yandan hizmet sektörünün yapısının değişmesine, diğer yandan 
ulaşım ve haberleşme maliyetlerinin düşmesine yol açarak hizmet ticaretinin 
artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda hizmet sektörünün hem GSYİH içindeki 
payı hem de hizmet çeşitliliği artış göstermiştir. Hizmet sektörü, ekonomide 
önemli bir rol üstlenmektedir. Literatürde yer alan çalışmalara göre hizmetler, 
tarım ve sanayi arasında kilit noktada bulunmaktadır. Ayrıca hizmet sektörünün, 
ekonomideki diğer sektörler ve tüketiciler arasında bir tür aracılık rolü üstlendiği 
söylenebilir. Bunlara ilaveten, hizmet sektörünün ekonomik verimliliğin 
artırılmasında önemli katkıları bulunmaktadır. Hizmet faaliyetlerindeki artışlar, 
ileri-geri bağlantılarla tarım ve sanayi sektörlerini teşvik ederek, ekonomik 
büyümenin hızlanmasına yol açacaktır.  

Özellikle Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından sonra Sovyetler Birliği’nin 
yerini alan Rusya Federasyonu ile Çin giderek birbirine yakınlaşmıştır. Söz konusu 
yakınlaşmanın bazı önemli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler aynı zamanda 
ŞİÖ’nün oluşumuna zemin hazırlamıştır. En önemli neden olarak iki ülke arasında 
uzun sınır komşuluğunu gösterebiliriz. Esasında tarih boyunca Çin, Rusya ve diğer 
Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki yaşanan sınır güvenliği problemi, ŞİÖ'ne 
giden süreçte büyük rol oynamıştır. 1996 yılında sınır güvenliği ve bölgesel 
güvenlik sorunları çözmek amacıyla, Rusya ve Çin’in önderliğinde, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan beş ülkenin Çin’in Shanghay ilçesinde bir 
araya gelmesiyle “Shanghay Beşlisi” adı verilen ülke grubu ortaya çıkmıştır. 2001 
tarihinde ise, Şangay’da gerçekleştirilen toplantıda, topluluğun ismi Şangay 
Beşlisi’nden “Şangay İşbirliği Örgütü”ne dönüştürülmüştür. 2001 yılında 
Özbekistan’ın, 2017 yılında ise Hindistan ve Pakistan’ın örgüte katılımıyla üye 
sayısı sekize yükselmiştir. 

Şangay ülkeleri üzerinde gerçekleştirilen dengeli panel veri analizi sonucunda, 
model bir bütün olarak anlamlı çıkmış, katsayılar da istatistiki olarak anlamlıdır. 
Analizden elde edilen bulgulara göre, hizmet ihracatı ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, hizmet ihracatının, 
ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Hizmet ihracatındaki %1’lik 
bir artış (azalış) ekonomik büyümeyi %2,83 artıracaktır (azaltacaktır). Analizden 
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elde edilen bulgular yerli ve yabancı literatürde elde edilen sonuçların büyük 
çoğunluğuyla tutarlılık göstermektedir.  

Bu çalışmadan ve literatürde yer alan diğer çalışmalardan elde edilen bulgulara 
göre, hizmet sektörüne ağırlık verilmesi gerekmektedir. Hizmet üretimi ve hizmet 
ihracatı teşvik edilmeli, üreticilere çeşitli kolaylıklar sağlanmalıdır. Çünkü, hizmet 
sektörünün gelişmesi, bir yandan ölçek ekonomileri vasıtasıyla maliyetlerin 
düşmesine, diğer yandan hizmet çeşitliliğinin artmasına yol açacaktır. Bu durum 
özellikle dış piyasalarda ülkenin rekabet gücünün artmasına neden olacaktır. 
Rekabet gücündeki artışla birlikte ülke, daha fazla ihracat geliri elde edebilecektir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olan döviz ihtiyacının bu yolla 
karşılanabilecektir. 
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