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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 363,1 344,9 368,1

Büyüme % -1,7 -6,5 6,4

Nüfus Kişi 7,5 7,4 7,4

Kişi Başı Gelir USD 48.275 46.438 49.727

Enflasyon % 2,9 -0,9 2,4

İşsizlik Oranı % 2,9 5,8 5,2

Cari Denge / 

GSYH
% 5,9 7,0 11,2

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -0,6 -9,2 -0,2

İhracat Milyar USD 535,7 551,5 672,2

İthalat Milyar USD 578,6 573,1 714,0

Harita

Kaynak: IMF, Trademap
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1. HONG KONG EKONOMİSİ

GENEL GÖRÜNÜMÜ

1842’de Çin’in Hong Kong adasını Büyük Britanya’ya devretmesiyle bölgede

başlayan İngiliz hakimiyeti sonrasında Kowloon yarımadası, Ngong Shuen

adası dahil irili ufaklı 230 adanın da dahil olması ile Hong Kong özel yönetim

bölgesi genişlemiştir. Şu anki sınırlarından daha geniş sayılabilecek bir bölge

1898’ten itibaren 99 yıllığına Büyük Britanya’ya kiralanmıştır. Anlaşmanın

sonuna yaklaşıldığı 1984 yılında Çin-İngiliz ortak metnine göre tüm bölge 1

Temmuz 1997’de Çin’e iade edilmiştir.

İngilizlere devredildikten sonra Çinliler tarafından kokulu liman olarak anılan

doğal limanıyla Hong Kong, uyuşturucu dahil birçok ticaretin yapıldığı bölge

olurken Britanya’ya devredilen bölgenin genişlemesiyle ticaret merkezi halini

almıştır.

Nüfusun çoğunluğunu bölgenin hemen kuzeyinde bulunan Guandong eyaleti

kökenli Çinliler ile bölgenin yerlisi sayılan Hong Konglular oluşturmaktadır.

Asırlardır yerel halkın balıkçılık yaptığı bölgede, günümüzde bile botlarda

yaşayan Tanka adı verilen insanlar geçimini tarımdan karşılamaktadır. Buna

karşın, tarımın milli gelir içerisindeki payı oldukça sınırlıdır. Tarımsal arazinin

oldukça sınırlı olduğu ülkede içme suyu da kuzeydeki Guandong eyaletinden

temin edilmektedir.

1950’lerde Şangay’dan gelen Çinli göçmenler beraberlerinde imalat sanayinin

de temelini atan teknolojiyi getirmişlerdir. Bölgedeki zengin doğal kaynaklar ile

ülkedeki ucuz işgücü sanayinin gelişmesinde belirleyici olmuştur. İmalat sanayi

uzunca bir süre ekonominin sürükleyicisi olurken zaman içerisinde payı

%10’un altına gerilemiştir.
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Kaynak: Hong Kong İstatistik Ofisi, 2020

2020 verilerine göre, Hong Kong ekonomisinde tarım, sanayi ve hizmetler

sektörlerinin payları sırasıyla %0,1, %6,4 ve %93,4 seviyesindedir.
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Finansal hizmetler, insan kaynakları, turizm ve bilgi teknolojisi sektörlerinin

sürüklediği Hong Kong ekonomisinde hizmetler sektörü ekonomiyi

sürüklemektedir. Çin’e yakınlığı ve düşük vergi oranları sebebiyle serbest

ekonomi olma özelliğine sahip olması ülkeyi bir finans merkezi haline getirmiştir.

Öte yandan, Çin’in Hong Kong üzerinde artan etkisi, «Bir devlet, iki sistem»

olarak bilinen 1984 doktrininin 2047’de sona erecek olması ülkenin geleceği ile

ilgili belirsizlikler yaratmaktadır.

ABD-Çin ticaret gerginliklerinin etkisiyle 2019 yılında hane halkı harcamaları

%0,8 azalırken yatırımlarda daralma %15 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle,

2019 yılında Hong Kong %1,7 daraldı.

2020 yılında özel tüketim harcamaları ve yatırımlar sırasıyla %10,5 ve %11

daralırken kamu harcamaları %7,9 artarak ekonomideki küçülmeyi sınırladı.

Hizmet ihracatı ve ithalatı salgından korunma tedbirlerinin etkisiyle %30’ların

üzerinde gerilerken ekonomi yıl genelinde %6,5 daraldı.

2021 yılında ise yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %10, hane halkı

harcamaları ise %5 büyüyerek ekonominin toparlanmasında belirleyici oldu.

Salgının başlangıcında artan kamu harcamaları 2021 yılında %5 ile daha ılımlı

yükseldi. Yıl genelinde büyüme %6,4 seviyesinde olurken 2022 yılının ilk

çeyreğinde Hong Kong ekonomisi yatırım ve hane halkı tüketiminin

daralmasıyla %5,5 küçüldü. IMF Nisan 2022’de yayınladığı raporda Hong Kong

ekonomisinin 2022 yıl genelinde %0,5 büyüyeceğini öngörmüştür.
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Hong Kong milli gelire oranla bütçe dengesi 2016 ile 2018 yılları arasında

ortalama %4 fazla verirken 2019 yılında bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre

%14 artması, gelirlerinin ise sabit seyretmesi nedeniyle GSYH cinsinden %0,6

açık vermiştir.

Salgın koşulları ile bütçe harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %34

artarken gelirler özellikle hizmet sektöründe kapanmanın da etkisiyle %5

azalmış, bütçe açığı milli gelire oranla %9,2 seviyesine yükselmiştir. Hong Kong

kamu borcu oldukça düşüktür: 2016 yılında kamu borcu milli gelirin %0,1’i

seviyesinde bile değilken 2019 yılında %0,3 seviyesine yükselmiş, 2020 yılında

ise salgına rağmen %1 seviyesinin altında kalmıştır.

2021 yılında gelirleri artırmak amacıyla hisse senedi başına kesilen damga

vergisi artırılırken salgının etkisini azaltmasıyla kamu gelirleri yıllık bazda %23

artmış, giderler ise %14 seviyesinde gerilemiştir. Böylelikle, milli gelire oranla

bütçe açığı 9 puan azalarak %0,2’a düşmüştür. Önümüzdeki dönemde, gerek

büyümeyi teşvik etmesi gerekse konut arzını desteklemek amacıyla Hong Kong

kamu borcunun yükselmesi beklenmektedir.

2. HONG KONG BÜTÇE DENGESİ

3. HONG KONG CARİ DENGESİ

Hong Kong, ulaşım ve seyahat gelirlerinin etkisiyle cari fazla vermektedir. 2015

yılında 80 milyar HKD (yaklaşık 10 milyar USD) fazla veren Hong Kong takip

eden yıllarda yatırım gelirlerinin artmasıyla daha yüksek cari fazla vermeye

başlamıştır. Öte yandan, dış ticarette açık veren ülkede 2019 yılına kadar dış

ticaret açığı yükselmiş, ticaret gerginliklerinin yaşandığı dönemden itibaren ülke

ithalatı gerilemeye başlayarak cari fazlaya pozitif etki yapmıştır.
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Birincil gelir dengesi 2015 yılında 44 milyar HKD (yaklaşık 5,7 milyar USD) fazla

verirken 2019 yılında bu rakam 143 milyar HKD (yaklaşık 18 milyar USD)

seviyesine yükselmiştir. Yatırım gelirlerindeki düzelme ile cari fazla milli gelire

oranla %5,9 seviyesine kadar yükselmiştir.

2020 yılında salgınla beraber net hizmet gelirleri 9,2 milyar USD civarında

azalırken dış ticaret açığı 10,2 milyar USD kadar iyileşme göstermiştir. Birincil

gelir dengesindeki güçlü seyrin sürdüğü ve 2020 yılında 20 milyar USD

seviyesinde pozitif etki yaptığı dönemde cari fazla GSYH cinsinden %7

seviyesine kadar yükselmiştir.

2021 yılında Hong Kong’da net hizmet ihracatı bir önceki döneme göre 3,1

milyar USD artmış, birincil gelir dengesindeki fazla ise 6 milyar USD

seviyesinde yükselmiştir. Senede ortalama 20 milyar HKD (2,5-3 milyar USD)

transfer gideri olan ülkede 2021 yılında cari denge milli gelire oranla %11,2 fazla

vermiştir.

Önümüzdeki dönemde Hong Kong’un cari fazla vermeye devam edeceği

öngörülürken GSYH cinsinden cari fazlanın %9 seviyesine kadar düşeceği

tahmin edilmektedir.

4. HONG KONG SWOT ANALİZİ

Güçlü yönleri: Hong Kong, yabancı şirketler için anakara Çin'e açılan bir kapı

görevi görmek için ideal bir konuma sahiptir. Sonuç olarak, Çin'in küresel bir

ekonomik güç merkezi olarak ortaya çıkmasından faydalanabilir. Hong Kong,

Asya Pasifik bölgesinde kişi başına düşen en yüksek milli gelirlerden birine

sahiptir. İç talep, ekonominin temel itici gücüdür.
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Zayıf yönleri: Hong Kong, Asya'daki en yüksek arazi ve işçilik maliyetlerinden

birine sahiptir. Bu durum, düşük maliyetli Çin ile rekabet etmekte zorlanmasına

neden olurken Hong Kong'un üretim üssünün anakara Çin’e göç etmesine yol

açmıştır. Hong Kong'un dar bir vergi tabanı olması hükümet finansmanının

küresel ekonomik döngüye uygun olarak dalgalanmasına neden olmaktadır.

Fırsatlar: Hong Kong'un ekonomik performansını artırmak amacıyla, anakara

Çin hükümeti Hong Kong'a, Çin anakarasına gümrüksüz mal erişimi sağlayan

Daha Yakın Ekonomik Ortaklık düzenlemesi de dahil olmak üzere bir dizi taviz

vermiştir. Çin hükümeti ayrıca Hong Kong'u ziyaret eden anakara Çinli turistlere

yönelik kısıtlamaları da azaltmıştır. Bu, bölgeye yeni turist girişleri dalgasıyla

sonuçlanırken Hong Kong'un perakende ve turizm endüstrilerine büyük bir

destek sağlamıştır.

Tehditler: Ekonomi, küresel ekonominin sağlığına bağlı kalmaya devam

etmektedir. Hong Kong'un nüfusunun önümüzdeki on yıllarda hızla yaşlanacağı

tahmin edilirken bu durumun sağlık ve refah için daha fazla harcama

gerektireceği öngörülmektedir.

5. HONG KONG DIŞ TİCARETİ
Hong Kong dış ticaretinin yarısına yakınını Çin ile yapmaktadır. 2013 yılında 86

milyar USD olan dış ticaret açığı 2016 yılında 31 milyar USD seviyesine kadar

gerilemiştir. 2017 yılında ithalat bir önceki yıla göre %8 artarak 589 milyar USD

seviyesine yükselirken ihracat aynı dönemde %6 artarak 550 milyar USD

seviyesine çıkmıştır.

2018 yılında Hong Kong ihracatı ve ithalatı yıllık sırasıyla %3 ve %6 artarken

dış ticaret açığı 58 milyar USD seviyesine kadar yükselmiştir. 2019 yılında

ticaret gerginliklerinin etkisiyle ihracat ve ithalat gerilerken 2020 yılında salgına

rağmen ihracat %3 seviyesinde yükselerek dış ticaret açığının 21,5 milyar USD

seviyesine kadar gerilemiştir.

Emtia fiyatlarının yükseldiği 2021 yılında, Hong Kong ihracatı bir önceki yıla

göre %22 artarak 672 milyar USD olurken ithalatı ise %25 artarak 714 milyar

USD seviyesine çıkmıştır. Dış ticaret hacmi 1,39 trilyon USD ile rekor kırarken

dış ticaret açığı 42 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hong Kong ihracatının ve ithalatının %60’ına yakınını elektrikli cihazlar

sektöründen gerçekleştirmektedir. Makinalar sektöründe gerçekleştirilen ihracat

%12 seviyesinde olurken ithalat %14 seviyesindedir.

2020 yılı verilerine göre, Hong Kong ticaretinin 500 milyar USD’lik kısmı re-

export (yeniden ihracat) olarak açıklanmıştır. Çin 300 milyar USD civarında

ithalat ile Hong Kong’un re-export faaliyetlerinin büyük kısmını oluşturmaktadır.

Mal gruplarına bakıldığında, elektrikli cihazlar re-export’un %44’ünü

oluşturmaktadır.
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6. HONG KONG TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ

Türkiye, Hong Kong ticaretinde net ihracatçıdır. 2013 yılında Türkiye’nin Hong Kong’a

ihracatı 440 milyon USD seviyesinde olurken 2017 yılında bu rakam 650 milyon USD

seviyesine yükselmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin Hong Kong’a ihracatı 833 milyon USD

seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Hong Kong’dan ithalatı ise 2013 ile 2018 yılları

arasında 120 milyon USD seviyelerinde olurken 2019 yılında 264 milyon USD seviyesine

yükselmiştir.

2019 yılında iki ülke arasındaki 1 milyar USD seviyesinde olan dış ticaret hacmi 2020

yılında 1,1 milyar USD seviyesine yükselirken Türkiye’nin Hong Kong’a ihracatı bir önceki

yıla göre %10 artarak 818 milyon USD seviyesine yükselirken Türkiye’nin Hong Kong’dan

ithalatı %3 azalarak 254 milyon USD seviyesinde olmuştur.
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2021 yılında Türkiye’nin Hong Kong’a ihracatı bir önceki yıla göre %29 artarak 1.056

milyon USD seviyesine yükselirken Türkiye’nin Hong Kong’dan ithalatı aynı dönemde %71

gerileyerek 74 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin Hong Kong’dan ihracatında altın ve mücevher sektörü öne çıkarken demir çelik

sektöründen ihracatı toplam ihracatının dörtte biri seviyesindedir. Türkiye’nin Hong

Kong’dan ithalatında ise 22,7 milyon USD ile elektrikli cihazlar sektörü öne çıkmaktadır.




