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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 374,4 340,0 378,6

Büyüme % 1,3 -4,1 7,6

Nüfus Milyon Kişi 5,7 5,7 5,7

Kişi Başı Gelir USD 65.641 59.795 66.263

Enflasyon % 0,8 0,0 1,3

İşsizlik Oranı % 2,3 3,0 2,7

Cari Denge / 

GSYH
% 14,3 17,6 15,9

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% 3,9 -8,9 -0,2

İhracat Milyar USD 390,4 373,9 457,0

İthalat Milyar USD 359,0 328,8 406,2

Harita

Kaynak: IMF, Trademap, Singapur İstatistik Ofisi
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1. SİNGAPUR EKONOMİSİ GENEL 

GÖRÜNÜMÜ

Kaynak: Singapur İstatistik Ofisi, 2021

Singapur ekonomisinin sektörel dağılımı şu şekildedir:

18. yüzyıl sonlarına doğru İngiliz kolonisi olan bu sebeple yıllarca Britanya’yı

Asya’ya bağlayan limanlardan biri olan Singapur şehri İkinci Dünya

Savaşı’nda Japonların eline geçmiş, Japonlardan ele alınırken şehrin büyük

bir kısmı harap edilmiştir. 1946 yılında Britanyalı askerler ülkeden ayrılırken

dış ilişkilerde Singapur’un Britanya’ya bağlılığı devam etmiş, Lee Kuan Yew

liderliğinde 1959’da başa gelen Halkın Hareketi Partisi ülkenin geleceğini

Malezya’da gördüğü için Malezya’ya bağlanmıştır. Ancak Singapur’un bu

bağlılığı uzun sürmemiş, Singapur’da artan Çinli nüfusun Malezya

demografik yapısını bozabileceği korkusuyla Malezya hükümeti 1965 yılında

Singapur şehrini birleşmeden çıkarmıştır.

9 Ağustos 1965’te bağımsızlığını kazandıktan sonra şehir devleti halini alan

dolayısıyla da tarıma elverişli arazinin oldukça düşük olduğu ülkede Yew

tarafından gerçekleştirilen bir dizi reform hareketi başlatılmıştır. Eğitimli

nüfusun düşük olması, altyapı yetersizliği, doğal kaynakların bulunmaması

gibi sorunlara hükümet otoriter bir düzen kurarak cevap vermiştir. 1970’lerde

ülkeye çekilen yatırımlara paralel olarak okullar açan hükümet insan gücünü

eğitmek için bazı vatandaşlarını yurtdışına göndermiştir. Altyapı yetersizliği

için arazi kanunu çıkarılarak şehirdeki toprağın önemli kısmı devlet

kontrolüne geçmiş, yapılan inşaatlara vatandaşlar yerleştirilmiştir. Doğal

kaynakların olmadığı ülkede insan kaynaklarına önem verilirken

yurtdışından nitelikli işgücü transferine önem verilmiştir.
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Henüz küreselleşmenin olmadığı 1970’lerde çoğunlukla ABD ve Japon firmalar

tarafından tercih edilen Singapur, tekstil, giyim ve basit elektronik araçlar imalatı

yaparken eğitimli nüfusun artmasıyla gıda, lojistik, biyoteknoloji araştırmaları,

eczacılık ürünleri, bütünleşmiş devre tasarımları (yarı iletkenlerin de bulunduğu

çipler, hafıza kartları vs.), uzay mühendisliği gibi birçok alanda üretim yapmaya

başlamıştır.

2000’lerde küreselleşme ile liman özelliğini geri kazanan şehir devleti, dünyanın

en işlek ikinci limanına sahiptir. Çoğunlukla, gemilerin kargo değişimi yaptığı,

yeniden ihracatın (reexport) sıklıkla yapıldığı ülkede dış ticaretin milli gelire oranı

%300 seviyesinde olması ülkenin ne kadar açık bir ekonomi olduğunu

göstermektedir.

Kayda değer hiçbir doğal kaynak bulunmamasına karşın Asya’nın en büyük

petrokimya endüstrisine sahip olan ülke Singapur’dur. Gerek dış yatırımlar

gerekse hükümetin bu alanda nitelikli işgücü yetiştirmek için açtığı eğitim

kurumları petrokimya endüstrisindeki öncülüğe sebep olurken diktatörlüğü

andıran rejimin yabancı yatırımcıları çekmek için kurumsal vergiyi oldukça düşük

tutması petrokimya endüstrisinden gelişmede etkili olmuştur. Petrol ve doğal gaz

ekipman ile hizmet sektöründe önde gelen Baker Hughes, Halliburton, National

Oilwell Varco, Schlumberger ve TechnipFMC şirketlerinin Singapur’da üsleri

bulunmaktadır.

Önceleri Japon ekonomisinin atağa kalkması sonrasında ise Çin, Güney Kore gibi

ülkeler ile dünyanın önemli ticaret merkezlerinin Asya’ya kayması Singapur

limanının önemini artırmıştır. Günümüzde üretilen birçok elektronik cihaz,

Singapur limanına uğramaktadır. 1997 yılında kurulan STIP (Semiconductor

Technologies & Instruments Pte Ltd) şirketinin yanı sıra ülkede birçok yarı iletken

imalatı firması bulunmaktadır. Startup ekosisteminde Asya’nın lideri konumunda

olan Singapur’da Alibaba, Google, Facebook gibi küresel firmaların yanı sıra

Garena, Lazada, Razer gibi Asya bölgesinde lider ICT firmaları veya bölgesel

üsleri bulunmaktadır. ICT sektörünün Singapur milli geliri içerisindeki payı %5,6

civarında olup sanayinin payı ise %27,5’tir. Ülkede 290 binin üzerinde kuruluş

bulunurken yaklaşık 60 bini yabancı şirketidir.

Havacılık ülkede öne çıkan diğer bir önemli sektörüdür. 2018 yılı verilerine göre,

11,3 milyar SGD (yaklaşık 8,4 milyar USD) üretim yapan sektörde 130’un

üzerinde firma bulunmaktadır. Havacılık bakım, onarım ve revizyon servisleri

sektöründe dünyadaki üretimin %10’una sahip olan ülke Asya’nın lideri

konumundadır.

2019 yılında 19 milyona yakın turistin ziyaret ettiği ülke 2020 yılında 2,7 milyon

insana ev sahipliği yapmıştır. Nisan 2020’den Aralık 2020’ye kadar gelen turist

sayısı 100 binin altında olurken 2021 yıl genelinde Singapur’u 330 bin kişi ziyaret

etmiştir. 2019 yılında turizm gelirleri 27,7 milyar SGD (yaklaşık 20 milyar USD)

seviyesindeyken 2020 yılında 4,8 milyar SGD (yaklaşık 3,5 milyar USD)

seviyesine gerilemiştir.
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Asya Krizi’nin etkisiyle çip ve elektronik eşya ihtiyacının azalmasıyla 2001 yılında

%1,1 daralan Singapur ekonomisi, 2020 yılına kadar sürekli büyümüştür. 2008

Küresel Finansal Krizi’nden sonra 2009 yılında ekonomide büyüme oranı %0,1’e

kadar gerilerken 2010 yılında %14,5’e yükselmiştir.

2011 ile 2019 yılları arasında ortalama %3,9 büyüyen Singapur ekonomisi 2020

yılında %4,1 daralmıştır. 2020 yılında imalat sanayi %7,6, bilgi, iletişim, finans

sektörü ise %3,6 büyümüştür. 2020 yılındaki daralmada, perakende sektöründeki

%7,5’luk daralma etkili olmuştur. İnşaat sektörü yıl genelinde %40 civarında

küçülürken hizmet sektöründe aynı dönemde %5 daralmıştır.

2021 yılı ile toparlanma eğilimine giren Singapur ilk çeyrekte %2 ikinci çeyrekte

ise baz etkisiyle %15,8 büyümüştür. İnşaat faaliyetleri ikinci çeyrekte bir önceki

yılın aynı dönemine göre %100’ün üzerinde büyürken çip talebinin artmasıyla

bilgi, iletişim, finans sektörü %11,5 büyümüştür. 2021 yıl genelinde %7,6 büyüyen

Singapur ekonomisinde imalat sanayi %13,2, inşaat sektörü ise %20,1

genişleyerek ekonominin sürükleyicisi olmuştur.

Önümüzdeki dönemde, IMF şehir devletinin %2-3 bandında genişleyeceği

öngörürken Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’nın beklentisi %3-5

aralığındadır.

2. SİNGAPUR BÜTÇE 

DENGESİ

Singapur kamu borcunun milli gelire oranı 2000’lerin başında %80-90 civarında

seyrederken 2009 yılında %100’ün üzerine çıkmış, 2019 yılında %130 seviyesine

yükselmiştir. Net yatırım gelirlerinin %50’sine kadarı bütçe gelirlerine aktarıldığı

için genellikle bütçe fazlası vermektedir. 2016 ile 2019 yılları arasında milli gelire

oranla bütçe fazlası ortalama %4,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
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2020 yılında bütçe gelirleri öngörülenden %15 daha az gelerek 11,4 milyar SGD

civarında olurken kurumsal gelir vergisi %19,6 azalarak 3,4 milyar SGD oldu.

Ekonominin salgından kaynaklı yavaşlaması nedeniyle hükümet yabancı işçi

vergisi, su koruma vergisi gibi bazı gelirlerinden vazgeçerken bahis gelirleri bir

önceki yıla kıyasla %30 azaldı. Kamu harcamaları ise aynı dönemde salgınla

mücadele kapsamında %24,8 artarak 94 milyar SGD seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat harcamalarının ertelenmesi sebebiyle Kalkınma harcamaları bir önceki yıla

göre %13,7 azalırken işsizliği desteklemek amacıyla, salgınla mücadele,

işletmeleri desteklemek amacıyla yapılan İşletme harcamaları ise 77,6 milyar

SGD seviyesinde gerçekleşmiştir. Singapur bütçesinden bağış fonlarına ve güven

fonlarına aktarılan para 2020 yılında 53,6 milyar SGD olurken bir önceki yılda

aktarılması öngörülen miktar 22 milyar SGD civarındaydı. Salgınla birlikte kira

gelirleri, destekleme harcamaları ile bütçe giderleri yükseldi. 2020 yıl genelinde

bütçe harcamaları %73 seviyesinde artarken gelirler %10 azaldı; böylelikle,

Singapur bütçe açığı milli gelire oranla %8,9 olarak gerçekleşti.

2021 yılında bütçe gelirleri %19,3 artarak 80,3 milyar SGD olurken bütçe giderleri

salgın sürecinin devam etmesiyle %14 artarak 98,4 milyar SGD oldu. Bütçe

açığının 5 milyar SGD (yaklaşık 3,4 milyar USD) civarında olduğu tahmin

edilirken IMF Ekim ayında Singapur bütçesinin 2021 yılında GSYH cinsinden

%0,2 açık vereceğini belirtmişti.

3. SİNGAPUR CARİ 

DENGESİ

Singapur cari dengesi dış ticaret ve hizmetler kalemlerinin etkisiyle fazla

vermektedir. 2010 ile 2017 yılları arasında milli gelire oranla cari fazla ortalama

%18,2 olurken 2018 ve 2019 yıllarında cari fazla sırasıyla %15,4 ve %14,3’e

gerilemiştir.
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Kovid-19’dan korunma önlemleri sebebiyle seyahat gelirleri 2020 yılında bir

önceki yıla göre 15,1 milyar USD azalarak 5,2 milyar USD olurken seyahat

giderleri ise aynı dönemde 20 milyar USD azalarak 7,3 milyar USD olmuştur. Net

seyahat gelirlerindeki 4,9 milyar USD’lik iyileşme rağmen ulaşım,

telekomünikasyon hizmetlerindeki net açıklar sebebiyle hizmetler fazlası 9,8

milyar USD’den 5,9 milyar USD’ye gerilemiştir. Ödemeler dengesi hesabına göre,

2019 yılında 98,1 milyar USD olan dış ticaret fazlası 2020 yılında 103,7 milyar

USD seviyesine yükselmiş, GSYH cinsinden milli gelirin %17,6’ya çıkmasında

etkili olmuştur.

2021 yılında seyahat giderleri 4 milyar USD seviyesine kadar gerilerken seyahat

gelirleri 3,8 milyar USD olmuştur. Öte yandan, ulaşım gelirleri ve giderleri aynı

dönemde sırasıyla 68 ve 73 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiş, hizmetler

fazlasının 6,3 milyar USD seviyesine yükselmesinde etkili olmuştur. Dış ticaretin

toparlanma gösterdiği 2021 yılında ödemeler dengesi hesabına göre mal ihracatı

%20, mal ithalatı %23 artmış, aynı dönemde dış ticaret fazlası 118,2 milyar USD

seviyesine çıkmıştır. IMF Ekim ayı tahmininde Singapur cari fazlasının GSYH

cinsinden %15,9 olacağını öngörürken öncü verilere göre cari fazla 72 milyar

USD civarında gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde, Singapur’un dış ticaret

fazlasının önderliğinde cari fazla vereceği tahmin edilmektedir.

4. SİNGAPUR SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönleri

• Singapur'un para politikası yapıcıları, istikrarlı bir büyüme sağlarken

enflasyonist baskıları dengelemek için döviz kuruna rehberlik ederek

güvenilirlik kazandılar.

• Singapur’un cari hesap fazlasının GSYH’ye oranla %10’un üzerinde kalacağı

tahmin edilirken dış finansmanın iyi durumda olacağı beklenmektedir.
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Zayıf Yönleri

• Ticarete bağımlı ekonomi, Singapur’un petrol dışı ihracatının yaklaşık yarısını

oluşturan elektronik mal talebindeki küresel eğilimlere ve devam eden ABD-Çin

ticaret gerilimlerine maruz kalmaya devam etmektedir.

• Singapur düşük maliyetli komşu ülkelerin rekabetinin artması ve nüfusu

yaşlanması sebebiyle bir dizi uzun vadeli ekonomik sorunla karşı karşıyadır.

Fırsatlar

• Gerek ihracat gerekse yatırım konusunda bölgesel rekabet karşısında,

hükümet rekabet gücünü artırmak için ekonomik çeşitliliği teşvik etmektedir.

Teşvik edilen yeni alanlar arasında biyomedikal bilimler, tıbbi hizmetler,

finansal hizmetler ve turizm bulunmaktadır.

• Singapur'un son derece gelişmiş finansal hizmet firmaları, Güneydoğu Asya

Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Birliği'nin kurulmasından önemli ölçüde kazanç

elde edecektir.

Tehditler

• Hükümetin, Singapur Yatırım Şirketi (GIC) varlıklarını ifşa etmeyi

reddetmesiyle, özel sektörde önemli bir devlet müdahalesi bulunmaktadır. GIC,

dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarından biridir. Döviz rezervlerini ve 100

milyar USD'nin üzerinde bir değere sahip devlet fonlarını yönetmesi nedeniyle

açıklık artmazsa, yatırımcı güveni zarar görebilir, yurt içi büyüme sekteye

uğrayabilir.

• Singapur'un ihracatçılarının, hem küresel hem de Asya ticareti baskı

altındayken Vietnam ve Hindistan gibi düşük ücretli ekonomilerden gelen

rekabete sürekli olarak uyum sağlaması gerekmektedir.

5. SİNGAPUR DIŞ TİCARET

Singapur dış ticareti 2014 ile 2019 yılları arasında ortalama 40 milyar USD fazla

verirken salgının patlak verdiği 2020 yılında ihracatın ve ithalatın sırasıyla %4 ve

%8 azalmasıyla dış ticaret fazlası 45 milyar USD seviyesine yükselmiştir.

Singapur’un ihracatının gerilemesinde petrol fiyatının dibi görmesiyle enerji

ihracatı etkili olurken petrol yakıt ihmali yapan gemilerden kaynaklı ihracat gelirleri

%4 azalmıştır. İthalat tarafında da benzer şekilde petrol ve gaz sektörlerinden

ithalatlar sırasıyla %35 ve %34 azalırken elektrikli cihazlar ithalatı %13 artmıştır.

Elektrikli cihazlar (çip, hafıza kartı dahil) sektörden yurtdışına satışlar 2021 yılında

Singapur’un ihracatının %31’ini oluşturmuştur. Elektrikli cihazlar ihracatı bir

önceki yıla göre %29 artarak 144 milyar USD olurken enerji (petrol, gaz) ihracatı

%51 artarak 45 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.
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Petrol yakıt ihmalinden (oil bunkers) kaynaklı ihracat gelirleri bir önceki yıla göre

%21 artarak 20 milyar USD seviyesine yükselirken ofis makinaları, veri işleme

makinaları gibi birçok kalemi kapsayan makine ihracatı %23 artarak 20,5 milyar

USD olmuştur.

Singapur ithalatında 2021 yılı verilerine göre, petrol fiyatlarının toparlanmasının

etkisiyle en yüksek artış enerji ithalatında gerçekleşmiştir. 2021 yılında petrol

ithalatı bir önceki yıla göre %52 artarak 69,6 milyar USD olmuştur. Elektrikli

cihazlar ithalatı toplam ithalatın üçte birine yakını oluştururken bir önceki yıla göre

%30 artarak 120 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken gaz ithalatı %76 artarak

5,6 milyar USD olmuştur.

Singapur ihracatının %70’inden fazlasını Asya ülkeleri ile yapmaktadır. Çin, Hong

Kong ve Malezya Singapur ihracatının %38’ini oluştururken ABD’nin payı %8

civarındadır. Asya Singapur ithalatının %80’ini karşılarken Çin, Malezya ve

Tayvan öne çıkmaktadır.
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5. SİNGAPUR TÜRKİYE DIŞ TİCARET
Türkiye Singapur ile dış ticaretinde net ihracatçıdır. 2017 yılında iki ülke

arasındaki dış ticaret hacmi 1,1 milyar USD seviyesine yükselmiştir. 2019 yılında

Türkiye’nin Singapur’a ihracatı %30 artarken Türkiye’nin Singapur’dan ithalatı

%20 azalarak dış ticaret fazlasının 460 milyon USD’nin üzerine çıkmıştır.

2020 yılında Türkiye’nin Singapur’a ihracatı bir önceki yıla göre %54 azalarak 340

milyon USD olurken Türkiye’nin Singapur’dan ithalatı %5 artarak 300 milyon USD

olmuştur. Dış ticaret hacmi 640 milyon USD seviyesine gerilerken dış ticaret

fazlası 40 milyon USD seviyesine düşmüştür.

2021 yılında Türkiye’nin Singapur’a ihracatı 1,6 kat artarak 889 milyon USD

olurken Türkiye’nin Singapur’dan ithalatı %32 artarak 395 milyon USD

seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında 146 milyon USD’lik demir çelik sektörü

ihracatı yaparken 2021 yılında bu rakam 411 milyon USD seviyesine çıkmış,

Türkiye’nin Singapur’a ihracatının yarısını bu kalem oluşturmuştur. İthalat

tarafında, plastikler, eczacılık ürünleri sektörleri öne çıkarken Türkiye’nin

Singapur’dan plastik ithalatı 100 milyon USD, eczacılık ürünleri ithalatı 56 milyon

USD seviyesinde gerçekleşmiştir.
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