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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 2.880,4 2.758,9 3.187,6

Büyüme % 1,7 -9,3 7,4

Nüfus Milyon Kişi 66,8 67,1 67,5

Kişi Başı Gelir USD 43.121 41.127 47.203

Enflasyon % 1,3 0,6 5,4

İşsizlik Oranı % 3,8 4,5 4,5

Cari Denge / 

GSYH
% -2,7 -2,5 -2,6

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -2,2 -12,8 -8,0

İhracat Milyar USD 468,3 395,7 468,1

İthalat Milyar USD 692,5 634,2 689,7

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 2022, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

11. yüzyılda Britanya’daki krallıkların birleşmesiyle ortaya çıkan ve İrlanda’nın

da dahil olmasıyla Birleşik Krallık halini alan bölge günümüzde İngiltere,

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsamaktadır.

Viktorya dönemi sonrasında İrlanda da Birleşik Krallık’a katılırken Birinci

Dünya Savaşı sonunda İrlandalı ayrılıkçıların çabasıyla krallıktan ayrılmıştır.

İkinci dünya savaşından sonra hükümet sanayiyi teşvik ederken özellikle

ülkenin kuzeyinden güneyine göçler azaltılmaya çalışılmıştır. 1970’lerde

krallığın güneyinde büyümenin yavaşlamasıyla göçler azalmaya başlarken

1980’lerde özelleştirme çalışmaları sonunda madencilik, gemi imalatı, tekstil

gibi bazı sektörlerin küçülmesiyle kuzeyden güney göç hızlanmıştır.

İki dünya savaşından imalat sanayine önem verilirken Britanya’nın kuzeyinden

daha müreffeh olan güneyine göçlerin azaltılması hedeflenmiştir. Ancak,

kömür madenciliği, gemi imalatı ve tekstil gibi sektörlerinin daralmasıyla

kuzeyden güneye göç hızlanmıştır. Ta ki 1970’lerde Birleşik Krallığın güneyinin

doygunluğa ulaşması ile diğer bölgelerde sanayi çalışmaları artmıştır.

1980’lerde Thatcher, bir önceki hükümetlerin aksine uluslaştırmak yerine

özelleştirme çalışmalarında bulunmuştur. Özelleştirmenin etkisiyle madencilik

sektöründe işten çıkarmalar hızlanırken bu durum kuzeyden güneye göçü

hızlandırdı.

Birleşik Krallık, 1973’te Avrupa Birliği’ne dahil olarak ticaretinin büyük

çoğunluğunu oluşturan eski kolonileri yerine Avrupa ile ticari ilişkilerini

geliştirmiştir. 2000’lerin başında Avrupa Birliği Birleşik Krallığın en büyük ticaret

partnerlerinden biri olurken bu durum, Birleşik Krallık ekonomisinin

toparlanmasında etkili olmuş, üretilen ürünlerin rekabetçiliği yükselmiştir.
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Kaynak: Birleşik Krallık İstatistik Kurumu, 2019



Birleşik Krallıkta tarımla uğraşan insanların oranı %2 seviyesinde olup

sektörün milli gelir içerisindeki payı %1’in altındadır. Buğday, arpa, yulaf, şeker

pancarı, patates ve kolza tohumu en çok üretilen tarımsal ürünler olurken

Birleşik Krallık birçok tarımsal üründe kendine yetebilir durumdadır.

Birleşik Krallık mineral kaynakları bakımından zengin olmamasına karşın kum

ve çakıl, kireçtaşı, dolomit, tebeşir, barit, talk, kil, kaolin, top kili, dolgu toprağı

ve alçıtaşı yeterli miktarda bulunmaktadır. Kuzey Denizi’nde bulunan

petrollerin ardından 2,5 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin edilen ülke

günde 1 milyon varile yakın petrol çıkarılmaktadır. 2015 yılında 8,5 milyon ton

buhar kömürü çıkarılan ülkede son yıllarda üretim 1,5 milyon tona kadar

gerilemiştir.

İmalat sanayinde elektrikli cihazlar ve kimyasallar sektörleri en hızlı büyüme

kaydeden sektörler olurken gıda, içecek, tütün, eczacılık ürünleri diğer öne

çıkan sektörlerdir. ABD ve Japon firmaların Avrupa’ya açılırken kullandığı

kapılardan biri olan Birleşik Krallık’ta Mclaren, Bentley, Aston Martin gibi

motorlu araçların üretimleri ile niş bir otomotiv sektörü bulunmaktadır.

Hizmet sektörünün milli gelir içerisindeki payı %79,4’tir. Bu oran, gelişmiş

Avrupa ülkeleri arasında en yüksek oran olarak göze çarpmaktadır. Londra’nın

gerek tarihinde gerekse günümüzde bir finans merkezi olması Birleşik

Krallık’ta hizmet sektörünü sürükleyen etkenlerden biri olmuştur.

BÜYÜME: Birleşik Krallık ekonomisi 2008 ve 2009 yıllarında daraldıktan sonra

2010 ile 2019 yıllarında ortalama %2 büyümüştür. 2020 yılında salgının

etkisiyle %9,3 daralan Birleşik Krallık, 2021 yılında %7,4 genişleyerek 3,4

trilyon USD ile salgın öncesindeki seviyelerinin üzerinde bir milli gelire sahip

olmuştur. Önümüzdeki dönemde, büyümenin yavaşlayacağı %1-2 bandında

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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Birleşik Krallık bütçesi genellikle açık vermektedir. Salgınla birlikte bütçe

gelirleri %4 azalırken harcamaların %22 artması milli gelire oranla bütçe

açığının 2019 yılındaki %2,2 seviyesinden 2020 yılında %12,8 seviyesine

yükselmesine neden olmuştur. Aynı dönemde, kamu borcu milli gelire oranla

%83 seviyesinden %103 seviyesine yükselmiştir. 2021 yıl genelinde bütçe

giderlerinin sınırlı da olsa azaldığı tahmin edilirken bütçe gelirlerinin %10

artması ile açık bir önceki yıla göre 4,8 puan azalarak %8’e gerilemiştir.
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2. BÜTÇE DENGESİ

3. CARİ DENGESİ

Birleşik Krallık cari dengesi genellikle dış ticaretin etkisiyle açık vermektedir.

2020 yılının ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ticareti fazla vermeye başlarken

yıl sonuna doğru açık verilmesiyle yıl genelinde cari açık milli gelire oranla

%2,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise mal ve hizmet ticareti açığı

milli gelire oranla ilk ve son çeyrekte %1, ikinci ve üçüncü çeyrekler %0,2 ve

%2,8 olarak cari açığın bir önceki yıla göre 0,1 puan artmasında etkili

olmuştur. Önümüzdeki dönemde, Birleşik Krallık cari dengesinin açık vermeye

devam edeceği tahmin edilmektedir.



Güçlü Yönleri:

Esnek bir döviz kuru, rekabetçi bir kurumlar vergisi oranı, güçlü kurumsal kalite

ve mülkiyet haklarının korunması, Birleşik Krallık'ın yabancı yatırımcılar için

oldukça çekici olmaya devam ettiği anlamına gelmektedir. Birleşik Krallık,

dünyanın en küreselleşmiş ekonomilerinden birine sahiptir; özellikle AB üyesi

olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım fırsatlarından yararlanmak için

konumlanmıştır. Londra, sabit gelir, para birimi ve emtia alanında baskın

konumunu koruyarak dünya lideri bir finans merkezi olmaya devam etmektedir.

Zayıf Yönleri:

Covid-19 salgınının etkilerine karşı koymak için artan hükümet harcamaları

nedeniyle kamu maliyesinde bir bozulma, hükümetin orta vadede büyümeyi

artırma yeteneğini sınırlamaktadır. Özel sektörde önemli bir kaldıracın varlığı,

uzun vadede potansiyel büyüme üzerinde ağırlık oluşturacaktır. İşgücü

verimliliğindeki büyüme, küresel mali krizden bu yana bastırılırken Bütçe

Sorumluluğu Ofisi şimdi kalıcı olarak daha düşük büyüme trendi

öngörmektedir.

Fırsatlar:

Hükümetin reform gündemi, eğer başarılı olursa, Birleşik Krallık ekonomisinin

Avrupalı emsallerine kıyasla uzun vadede daha rekabetçi ve dinamik hale

geldiğini görebilir. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışı, yeni ikili ticaret anlaşmaları

müzakere edilirken, Birleşik Krallık'a küresel olarak daha yüksek büyüme

gösteren pazarlarla ticari bağlarını daha uygun koşullarda derinleştirme fırsatı

sunuyor.

Tehditler:

Aşırı gerilmiş kamu maliyesi, eğitime ve uzun vadeli büyüme potansiyelini

engelleyebilecek kamu-özel yatırım projelerine önemli ölçüde yatırım yapmak

için çok az alan bırakmıştır. İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkilerine ilişkin

uzun süreli bir belirsizlik dönemi, önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeli

üzerinde ağır bir engel olarak hareket edecektir. Brexit sonrası daha düşük

işgücü büyümesi ve enerji güvenliğini çevreleyen soru işaretlerinin artması,

yapısal olarak daha yüksek enflasyona neden olabilirken daha küçük bir vergi

tabanı maliye politikası için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
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4. SWOT ANALİZİ



Birleşik Krallık dış ticareti 2013 ile 2019 yılları arasında yılda ortalama 180

milyar USD açık vermiştir. 2020 yılında ihracatın bir önceki yıla göre %16

azalarak 395 milyar USD seviyesine gerilemesi öte yandan ithalatın %8

azalarak 634 milyar USD olmasıyla dış ticaret açığı 239 milyar USD

seviyesine yükselmiştir.

2021 yılında ise Birleşik Krallık ihracatı 468 milyar USD seviyesine yükselmiş,

ithalatı ise 690 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Birleşik Krallık ihracatında ve ithalatında makinalar ile altın ve mücevher

sektörleri öne çıkarken enerji ithalatı tüm ithalatın %10 kadar

gerçekleşmektedir.
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5. DIŞ TİCARET



Türkiye, Birleşik Krallık ile dış ticaretinde net ihracatçıdır. 2014 yılında 4 milyar

USD civarında olan dış ticaret fazlası 2017 yılında 3,1 milyar USD seviyesine

gerilemiş, 2019 yılında ise 5,6 milyar USD seviyesine yükselmiştir.

2020 yılında Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatı ve ithalatı sabit seyrederken

dış ticaret hacmi 16,8 milyar USD seviyesinde dış ticaret fazlası ise 5,6 milyar

USD olmuştur. 2021 yılında Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatının bir önceki

yıla göre %22 artması ile dış ticaret fazlası 8,1 milyar USD seviyesine

yükselmiştir.

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatında otomotiv ve elektrikli cihazlar sektörleri

öne çıkarken makinalar ve demir çelik sektörleri ise Türkiye’nin Birleşik

Krallık’tan ithalatında ana sektörlerdir.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET




