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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020 2021

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 1.651 1.638 1.824

Büyüme % 2,2 -0,9 4,9

Nüfus Milyon Kişi 51,7 51,8 51,8

Kişi Başı Gelir USD 31.937 31.638 35.196

Enflasyon % 0,7 0,5 2,7

İşsizlik Oranı % 3,8 3,9 3,8

Cari Denge / 

GSYH
% 3,6 4,6 4,8

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% 0,4 -2,2 -2,9

İhracat Milyar USD 542 513 644

İthalat Milyar USD 503 468 615

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2021, Trademap, Güney Kore 

İstatistik Ofisi, G.K. Merkez Bankası
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1. GÜNEY KORE EKONOMİSİ 

GENEL GÖRÜNÜMÜ

1953 yılında Kuzey Kore ile varılan barış anlaşmasıyla Kore Savaşı sona

ermiş, savaş sonunda 38. paralelin güneyinde geriye yıkık şehirleri, ağır insan

kaybı yaşamış bir Kore kalmıştır. Savaş sonrası dış yardımlar, ekonominin

%90’ına yakını oluştururken ülkenin yeniden inşası tamamlanınca dış

yardımlar son bulmuş, ortada yoksullukla boğuşan bir Güney Kore kalmıştır.

Ekonomik durgunluktan da yararlanarak 1961 yılında darbe ile yönetimi ele

geçiren cunta güçleri, eğitime ve ekonomik büyümeye ağırlık verecek 5 yıllık

kalkınma planı ortaya sürmüş, ihracata dayalı ekonomik büyüme

benimsemişlerdir. 5 yıllık kalkınma planı için gerekli sermayenin

sağlanamamasına rağmen hükümet kaynak arayışını sürdürmüş, 1966’da

istediği yardım Batı Almanya’dan gelmiştir.

Batı Almanya’ya çalışmaya giden madenciler, hemşireler ve birçok meslek

grubunda çalışan Korelilerin evlerine gönderdikleri transfer gelirleri hükümet

tarafından teminat gösterilmiştir. Kaynaklar tekstil, peruk gibi sektörlere

harcanırken sektörlerin gelişmesinde en önemli faktör ucuz işgücü olmuştur.

Ancak, zaman geçtikçe Korelilerin ucuz işgücü olmaktan çıkmaya

başlamasıyla hükümet yeni yatırım alanları aramaya başlamıştır. 1970 yılında

ilk bütünleşmiş (entegre) çelik fabrikası yapımına Pohang’da başlanırken

fabrikanın yapılamayacağına yönelik tüm eleştirilere rağmen üç yıl sonra

fabrika açılmıştır. Ülkenin çelik sektörüne sahip olması otomotiv, gemi imalatı,

inşaat, elektronik gibi birçok sektörün önünü açmıştır.

1973 Arap-İsrail savaşı ile petrol fiyatlarının yükselmesi, gelişmekte olan Kore

ekonomisini olumsuz etkilemiş, hükümet buna çözüm olarak petrol sahibi Arap

ülkelerine inşaat projelerini yaparak gelirleri ile ekonomiye yatırım yaparak

çözüm bulmuştur. 1978 yılında yeni petrol krizi ile yatırımlarına devam eden

Güney Kore aynı dönemde demokratikleşme çabaları nedeniyle iç karışıklıklar

yaşamıştır.

Kaynak: Güney Kore İstatistik Kurumu, 2021
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1980 ve 1990’lı yıllarda ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla cesur adımlar

atan ülke 1995 yılında dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri haline

gelmiştir. Aynı dönemde, Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Güney Kore, 1997

yılında Asya Krizi’nin etkisinin etkisiyle IMF’den borç alma durumuna gelmiştir.

Alınan borçlar, 2002 yılına gelindiğinde ödenirken ihracattaki yükseliş %15

seviyesinde gerçekleşmiştir.

2002 ile 2008 döneminde ortalama %5,2 büyüyen ülke ekonomisi 2006 yılında

1 trilyon USD barajını geçerek trilyonerler grubuna katılmıştır. 2008 yılında

meydana gelen Küresel Finansal Kriz, Güney Kore’nin ithalatının 2009 yılında

%7,2 civarında azalmasına neden olurken ihracat ise %0,2 ile ılımlı artmıştır.

Aynı dönemde, ekonomik büyüme %0,8’e kadar gerilemiştir. 2009 yılında

%6,8 ile toparlanan ülke 2010 ile 2019 yılları arasında ortalama %3,3

genişlemiştir.

2020 yılında salgın mücadele yöntemlerine karşın hizmetler sektörü %1 ile

ılımlı daralırken imalat sanayi ve ülke ekonomisi %0,9 küçüldü. Yarı iletkenler

üretimindeki düşüşe rağmen ICT (bilgi ve iletişim) sektörü 2020 yılının ikinci

çeyreği dışında daralma yaşamadı ve yılın son çeyreğinde %2,9 ile diğer

sektörlerden üzerinde büyüdü.

2021 yılında imalat sanayinin (%7,5) toparlanmasında bilgi ve iletişim

sektörünün %11’lik büyümesi etkili olurken Güney Kore ekonomisi %4,9

büyümüştür. Önümüzdeki dönemde %3 bandında genişleyeceği tahmin

edilmektedir.
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2. GÜNEY KORE BÜTÇE DENGESİ
1997 yılında yaşanan Asya Krizi’nin etkisiyle birçok Güney Koreli firma borç

krizine girmiş, çözüm yolu olarak hükümet IMF’ye gitmiştir. 2002 yılında

IMF’ye borçlar ödendikten sonra genellikle bütçe fazlası veren Güney Kore

kamu bütçesi 2020 yılında salgının etkisiyle milli gelire oranla %2,2 açık

vermiştir. Bütçe açığının artmasında küçük işletmeleri ayakta tutmak için



3. GÜNEY KORE CARİ DENGESİ

verilen yardımlar, salgından korunma çerçevesinde artan sağlık maliyetleri

etkili olmuştur.

IMF Ekim 2021’de Güney Kore bütçe açığını %2,9 olarak öngörürken Şubat

2022’de açıklanan geçici verilere göre bütçe açığı GSYH cinsinden %4,4

olmuştur. 2021 yılının ilk on bir ayında Güney Kore bütçe gelirleri bir önceki

yılın aynı dönemine göre %26 artarken giderler aynı dönemde %10

yükselmiştir. 2022 Güney Kore bütçe önergesinde açığın GSYH cinsinden

%3,3 olacağı belirlenirken IMF %2,8 tahmin etmektedir. Kamu borcunun milli

gelire oranı ise 2010 yılında %30 seviyesinden 2020 yılında salgınında

etkisiyle %44’e yükselmiştir. 2021 yılında kamu borcunun %47 seviyesinde

olduğu öngörülürken 2022 yılında bu oranın %50 civarında gerçekleşeceği

tahmin edilmektedir.
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2016 yılında 97 milyar USD (milli gelire oranla %6,5) seviyesinde olan Güney

Kore cari fazlası 2019 yılında 60 milyar USD seviyesine gerilemiştir. 2020

yılında hizmet ihracatı bir önceki yıla göre %14 azalarak 89,6 milyar USD

olurken hizmet ithalatı ise aynı dönemde %20 azalarak 104,3 milyar USD

olmuştur. Ödemeler dengesi hesabına göre, mal ihracatı %7, mal ithalatı ise

%8,3 azalarak dış ticaret fazlasının 80 milyar USD civarında sabit

seyretmesinde etkili olmuştur. Cari fazla 2020 yılında 75,9 milyar USD

seviyesine yükselirken milli gelire oranla %4,6 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı öncü verilerine göre, hizmet ihracatı bir önceki yıla göre %35 artarak

120 milyar USD olurken hizmet ithalatı %20 artarak 124,3 milyar USD

olmuştur. Dış ticaret fazlası 76,2 milyar USD seviyesine gerilemesine rağmen

2021 yılında Güney Kore cari fazlası GSYH cinsinden %4,8’e, döviz bazında

88,3 milyar USD seviyesine çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde, cari fazlanın

süreceği öngörülürken hizmet ithalatının toparlamasıyla cari fazlanın %4

seviyesine gerileyeceği tahmin edilmektedir.



4. GÜNEY KORE SWOT ANALİZİ (FİTCH)
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Güçlü Yönleri: Güney Kore, Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisi olup

bolca ihraç ettiği cep telefonlarından gemilere kadar her şeyin üretiminde en

son teknolojiyi kullanan dünya çapında birçok şirkete ev sahipliği yapmaktadır.

ABD ve Avrupa ile siyasi uyum içerisinde bulunması, uluslararası pazarlara

erişimini sağlıyor.

Zayıf Yönleri: Grevler ve iş bırakmaların ekonomide yıkıcı bir güç olmaya

devam edeceği beklenirken ülkenin uzun bir işçi militanlığı geçmişi

bulunmaktadır. Ekonomiye hâlâ, reformları yalnızca kısmen tamamlanmış olan

chaebol (şabol) iş holdingleri hakimdir. Chaebol, hala daha fazla şeffaflığa ve

bilgili yatırımcılardan daha iyi incelemeye ihtiyaç duymaktadır.

Fırsatlar: Güney Kore'nin yüksek teknolojideki ustalığı göz önüne alındığında,

üretkenlikte hızlı ilerlemeler için pek çok fırsat bulunmaktadır. Ülke aynı

zamanda biyoteknoloji alanındaki gücünü de artırıyor. Güney Kore, 2009

yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Entegrasyon Yasası ile büyümenin

bir ayağı olarak finans sektörünün önemini artırmaya çalışmaktadır.

Tehditler: Çin, ülkenin en büyük ihracat hedefi olduğu için ABD-Çin ticaret

savaşı tırmanmaya devam ederse, Güney Kore ihracatı daha da düşebilir.

Yüksek düzeyde dış borç (özellikle bankacılık sektöründe), devasa döviz

rezervlerine rağmen finansal istikrar için tehdit oluşturmaktadır. Güney

Kore'nin hızla yaşlanan nüfusu, hükümetin önümüzdeki yıllarda refah ve sağlık

harcamalarını artırma ihtiyacını daha da artıracak gibi görünüyor.



5. GÜNEY KORE DIŞ TİCARETİ
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Güney Kore, 2014 yılında 1,1 trilyon USD dış ticaret hacmine ulaştıktan sonra

2016 yılında 900 milyar USD seviyesine gerilemiştir. 2017 ile 2019 yılları

arasında 1 trilyon USD seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacmi 2020 yılında

salgının etkisiyle 980 milyar USD olmuştur. Genellikle dış ticaret fazlası veren

ülkede 2014 yılında 50 milyar USD seviyesinde olan dış ticaret fazlası 2016

yılında 90 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken 2018 ve 2019 yıllarında

sırasıyla 70 ve 39 milyar USD olmuştur.

2020 yılında Güney Kore ihracatı bir önceki yıla göre %5 azalarak 513 milyar

USD, ithalatı ise %7 azalarak 468 milyar USD olmuştur. Enerji ihracatı %40

azalarak 25 milyar USD olurken elektrikli cihazlar ihracatı %4 artarak 160

milyar USD olmuştur. 2021 yılında enerji ihracatının toparlanarak 40 milyar

USD seviyesine yükselmesiyle Güney Kore ihracatı bir önceki yıla göre %25,7

artarak 644 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Elektrikli cihazlar ihracatı

bir önceki yıla göre %26 artarak 201 milyar USD seviyesine yükselirken

makinalar ihracatı ise %12 artarak 76 milyar USD olmuştur. 2021 yılında

Güney Kore ihracatının üçte birini elektrikli cihazlar oluştururken makinalar ile

otomotiv sektörlerinin payları ise %10 civarındadır.

2021 yılında Güney Kore’nin ithalatı bir önceki yıla göre %32 artarak 615

milyar USD olurken enerjinin payı %22, elektrikli cihazlar ve makinalar

sektörlerinden ithalatların payları ise sırasıyla %19 ve %11 olmuştur.



6. GÜNEY KORE TÜRKİYE TİCARETİ

Türkiye Güney Kore ile dış ticaretinde net ithalatçıdır. 2014 yılında 7,2 milyar USD olan

Türkiye’nin Güney Kore’ye dış ticaret açığı 2020 yılında 4,6 milyar USD seviyesine

kadar gerilemiştir. 2020 yılında Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı %17 artarak 1,1

milyar USD seviyesinde gerçekleşirken Türkiye’nin Güney Kore’den ithalatı bir önceki

yıla göre %1 azalarak 5,7 milyar USD seviyesinde olmuştur.

2021 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı bir önceki yıla göre %11

azalmış ve 988 milyon USD olmuş, ithalatı da %32 artarak 7,6 milyar USD olarak

gerçekleşmiştir. 2021 yılında Türkiye’nin ihracatının %40’ına yakınını eczacılık ürünleri

oluştururken makinalar, otomotiv ve enerji öne çıkmıştır. Türkiye’nin Güney Kore’den

ithalatında ise plastikler, demir-çelik, makinalar ve organik kimyasallar sektörleri tüm

ithalatın %60’ına yakınını oluşturmaktadır.
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