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HSBC BANK A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

BRİTANYA’NIN
YENİ GÜÇ PLANI
İNGİLTERE EKONOMİSİ,
SON YILLARDA OLUMLU BİR
PERFORMANS SERGİLEMEKLE
BİRLİKTE, İNGİLİZ HÜKÜMETİ,
AB’DEN AYRILABİLECEKLERİNİN
SİNYALİNİ VERİYOR.

OLUMLU DEMOGRAFİK GÖSTERGELER BÜYÜMENİN KALDIRACI
Hızla büyüyen hizmet sektörlerinde güçlü bir konuma sahip olan Birleşik
Krallık ekonomisinin, orta vadede sabit bir büyüme hızı kaydetmesi bekleniyor.

SUNUŞ
ALI AFATOĞLU aliafatoglu@turkishtimedergi.com

“Üzerinde güneş batmayan
ekonomi” arayışı

B

irleşik Krallık için 1800’lü yıllara dek sahip olduğu sömürgeler ve kolonilerden dolayı
“üzerinde güneş batmayan imparatorluk” tanımı yapılıyordu. Bugünün
global atmosferinde halen İngiltere, tarihiyle kıyaslanacak boyutta olmasa da
siyasal ve ekonomik olarak gücünü koruyor. Avrupa’nın en büyük üç ekonomisinden biri olan İngiltere, 2008 krizinin
etkilerini de yavaş yavaş üzerinden atmaya başladı. Son iki yıldır krizin yarattığı ekonomiden uzaklaştığını gösteren büyüme rakamları yakalıyor. 2015 ve 2016
yıllarında da ülkenin ekonomik performansının, güçlü olmaya devam etmesi-

nin olası olduğu öngörülüyor. Fakat ülkenin yüksek borç yükü, ekonomisinin en
zayıf yanı olarak devam ediyor.
Euro Bölgesi’nde olmamasına karşın,
Avrupa’daki ekonomik krizden doğrudan
etkilenen İngiltere, 1973 yılından bu yana Birlik’in üyesi. İngiltere’de hükümet,
kendi ekonomik gücünü Avrupa Birliği’nden ayrı bir zeminde Birleşik Krallık olarak devam ettirmeyi de tartışıyor.
7 Mayıs 2015’te gerçekleşen seçimlerde mevcut Başbakan David Cameron’ın Muhazafakar Partisi tek başına iktidar oldu. Cameron, seçimi kazanırsa
AB üyeliğini referanduma götüreceğini
belirtmişti. İngiliz parlamentosunda mil-
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letvekilleri, ülkenin AB üyeliğine yönelik
hazırlanan “AB Referandumu Yasa Tasarısı”nı tartışmaya başladı. Brüksel ile
de bu konuda müzakereler yapılıyor ve
2017’nin sonunda gerçekleşmesi öngörülen referandum daha da öne çekilebilir.
Birleşik Krallık’ın global ekonomide belirlemeye çalıştığı yeni rota, tüm iş dünyasının gündeminde yer alırken Avrupa Birliği
ve ABD, olası bir ayrılığa sıcak bakmadığını
ifade eden açıklamalarda bulunuyor. Önümüzdeki iki yılda dünya, İngiliz siyaseti ve
ekonomisi üzerine daha çok tartışmalarda
bulunacağa benziyor. İlerleyen sayfalarda
İngiliz ekonomisini ve gündemdeki tartışmaları yakın takibe alıyoruz…
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Krizi geride
bırakarak ilerliyor

İNGİLTERE
Resmi adı		: Birleşik Krallık
Yönetim biçimi
: Federal Parlamenter Monarşi
Devlet başkanı		
: Kraliçe Elizabeth II (6 Şubat 1952’den beri)
Hükümet başkanı		
: David Cameron (11 Mayıs 2010’dan beri)
Nüfus		
: 63,6 milyon kişi
Ortalama ömür		
: Kadınlarda: 82
		
: Erkeklerde: 78
Yüzölçümü		 : 244 bin km2
Başkent		
: Londra
Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 36 bin 346 dolar
Büyüme Oranı		
: %2.6
Para birimi		: Pound sterling (£) (GBP)
Telefon Kodu		 : 44
Internet TLD		 : .uk
İnternet kullanma oranı
: %77

DÜNYA EKONOMİSİNİN ALTINCI BÜYÜK ÜLKESİ OLAN BİRLEŞİK KRALLIK’TA
HÜKÜMETİN, İSTİKRARLI BÜYÜME VE YÜKSEK İSTİHDAMA YÖNELİK ÇABALARI
SÜRÜYOR. İKİ YILDIR OLUMLU RAKAMLAR KAYDEDİLMEKLE BİRLİKTE,
EKONOMİNİN YUMUŞAK KARNINI YÜKSEK KAMU BORÇLARI OLUŞTURUYOR...

Y

edi yıl önce tüm dünya ekonomilerini etkileyen krizin en
çok darbe vurduğu ülkelerden biri İngiltere oldu. 20072008 dönemine girerken İngiltere’de özel
tüketim harcamaları, GSYİH’deki büyümenin üstüne çıkmıştı. Krizin yaşattığı
resesyonla birlikte ülke ekonomisi daha
da güç duruma sürüklendi. 2009 yılında
GSYİH yüzde 4,9 daraldı, ülke 2. Dünya
Savaşı’ndan bu yana bu tür bir gerileme
yaşamamıştı. 2010 yılında ise yakalanan
yüzde 1,3’lük ekonomik büyüme ile İngiltere resesyona veda etti. Fakat sonraki yıllarda büyüme rakamları istenilen
seviyelerde gerçekleşmedi. Son iki yılda
ise ekonomi ciddi bir toparlanma içinde.
2013’te yakalanan yüzde 1,9’luk büyümenin ardından geçtiğimiz yıla ait yüzde
2,6 büyüme, kriz sonrasındaki en yüksek
rakam olarak İngiliz ekonomisinin geleceğine umut verdi.
BU YIL YÜZDE 2.4 BÜYÜME
Britanya ekonomisinin 2015 ve 2016
yıllarında da gücünü sürdürmesi bekleniyor. 2015 yılında yüzde 2,7; 2016 yılında
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ise yüzde 2,4 büyüme hedefleniyor. Bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası,
2015 yılı için öngörüsünü yüzde 2,9’dan
yüzde 2,5’e, gelecek yıl için yüzde 2,9’dan
yüzde 2,6’ya revize etti. Öngörülerde, büyüme modelinin göreli dengesizliğini devam ettirdiği not ediliyor. İngiltere’de ihracat ve imalat durgunluğunu korurken,
büyüme daha çok hizmet sektöründeki
iç talep tarafından destekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Services’ın raporunda kamu borçlarının büyümenin önünde bir
engel olduğu dile getirildi. Moody’s, İngiltere’nin ekonomik büyümesinin 2015
ve 2016’da güçlü olmaya devam edeceğini, ancak yüksek borç yükünün önemli bir
zayıflık olduğunu analiz ediyor.
İngiltere’nin 2014 mali yıl sonu verilerine göre, kamu borcunun 143 milyar
dolar seviyesinde olduğu belirtilmişti.
Bu durum hükümeti, 2018-2019’a kadar
bütçe açığını kapatma hedefinden uzaklaştırıyor. Hükümet, mali kısıtlamalara
rağmen hem büyümeyi artırmayı hem de
bütçe açığını azaltmayı hedefliyor. Orta
vadede dijital teknoloji, düşük karbon sa-
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nayi ve çevreye uyumlu ulaşım altyapısına yatırım yapılması da hedefler arasında. Diğer bir hedef ise özel yatırımların,
ihracatın ve imalatın artırılması suretiyle ekonomiyi borç ile finanse edilen tüketimden uzaklaştırmak. Hane halkının
yüksek oranlı borçlanmaya devam etmesinin bankaların konut fiyatlarındaki olası fiyat artışlarına ya da faiz oranlarındaki
ani bir artışa karşı hassasiyetini artırdığına dikkat çekiliyor. Tüm bu etkenlere
rağmen İngiliz ekonomisi diğer Avrupa
ekonomilerinden daha iyi bir büyüme
performansı sergiliyor.
EKONOMİK LİGİN AS
OYUNCULARI ARASINDA
İngiltere, uzun yıllardır dünyanın ekonomik şekillenmesine yön veren oyunculardan biri. 2,5 trilyon doları aşan GSYİH’si ile Avrupa’nın Almanya ve Fransa
ile birlikte en büyük üç ekonomisinden
biri. Dünyada ilk 6 veya 7 aralığında kendine yer buluyor. GSYİH’nin yaklaşık üçte ikilik kısmını özel tüketim oluşturuyor.
Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi İngiltere’de de imalat sanayinin GS-
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YİH’deki payı giderek azalıyor. İmalat
sanayindeki bu durum, kısmen de olsa
ülkedeki yan sanayi faaliyetlerinin küçülmesini beraberinde getiriyor. Geçmiş yıllarda yan sanayi faaliyetleri, ‘ülke içinde
üretim modeli’nde gelişirken günümüzde
tekstil gibi sektörler yüksek işçilik maliyetleri gerekçesiyle ülke dışında imalatını sürdürüyor.

AVRUPA’DA YATIRIMIN
ADRESİ: İNGİLTERE
İngiltere, Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2014
Dünya Yatırım Raporu’na göre, Avrupa’da
Rusya’dan sonra en çok yatırım
çeken ikinci ülke. 2013 tarihli raporda
İngiltere’ye yapılan yatırımların 37,1
milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Ülkedeki
yabancı yatırım stoğunun toplamı ise
1,606 milyar dolar (975 milyar sterlin).
İngiltere hükümeti, 2020 yılı itibariyle
ülkedeki yabancı yatırım stoğunu 1,5
trilyon sterline çıkarmayı amaçlıyor.

HİZMETLER SEKTÖRÜ REVAÇTA
2014 yılı itibarıyla hizmet sektörü ülke GSYİH’sinin yüzde 79’unu oluşturuyor. Londra’nın dünya finans sektöründeki geleneksel önemine bağlı olarak da
finans sektörü GSYİH’nin yaklaşık yüzde 10’luk, vergi gelirlerinin ise yüzde
11’lik kısmını oluşturuyor. Ayrıca finans
ve finans sektörüne bağlı olarak gelişen profesyonel hizmetler sektörü 2 milyondan fazla kişiye istihdam yaratıyor.
GSYİH’nin yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturan telekomünikasyon, 90’ların ortalarından itibaren hızla büyüdü. İngiltere’nin
konutların yeniden inşası ile ilgili yasal
düzenlemeleri de inşaat sektörünün GSYİH’deki payını yüzde 6’ya yükseltti.
ENFLASYON SON 55 YILIN EN
DÜŞÜK SEVİYESİNDE
IMF verilerine göre, 2014 yılı enflasyon
oranı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti. Fakat 2015 yılının başında, enflasyon
oranları negatif seviyelere kadar geriledi. Ulusal İstatistik Kurumu’ndan (ONS)
yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Nisan ayında yüzde -0,1’e
gerilediği kaydedildi. Merkez Bankası’nın
tahminlerinde de yılın geri kalan kısmında enflasyonun sıfır seviyelerde olabileceği öngörülüyor. Aynı dönemde güçlü Sterlin sayesinde Avrupa’dan yapılan ithalat
ucuzlayınca mal ve hizmetlerin fiyatlarında da bir önceki yıla göre neredeyse
hiç kıpırdanma olmadı. Düşük enflasyona karşın, İngiltere’nin büyüme oranı hâlâ
yüzde 2,6-2,7 ile gelişmiş ülkeler arasında
üst sıralarda. Bu nedenle 2015 yılı süresince, sıfır enflasyon haberleri ekonomistler tarafından büyük bir sıkıntının habercisi olarak algılanmıyor. Bu durumun
ülkede ekonomiye zarar veren bir deflasyon etkisi yaratacağı düşünülmüyor.

İngiltere’nin kamu borcu 143 milyar
dolar seviyesinde. Hükümetin hedefi
özel yatırımların, ihracatın ve imalatın
artırılması suretiyle ekonomiyi borç ile
finanse edilen tüketimden uzaklaştırmak.
KÜRESEL FİNANS
SEKTÖRÜNÜN GÖZBEBEĞİ
New York ve Tokyo ile beraber dünyanın üç büyük finansal merkezinden biri
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olan Londra, sınır ötesi krediler, uluslararası bono ihracı ve ticareti, döviz ve hisse
senedi ticareti ve fon yönetimi de dahil
olmak üzere mali piyasalara liderlik ya-

pıyor. Diğer önemli uluslararası finans
merkezlerinden daha fazla sayıda yabancı banka ve yatırım şirketine ev sahipliği yapan Londra’da ayrıca dünyanın
en büyük sigortacılık, spot altın ve denizcilik piyasaları da yer alıyor. Sahip olduğu kurumlar, insan kaynakları ve profesyonel hizmetler ile Batı Avrupa’nın
finansal merkezi olan İngiltere’nin, Avrupa Para Birliği üyeliğini referanduma
götürecek olması bu konumunu şimdilik sarsmıyor.

İngiltere bankacılık sektöründe mevduat toplama ve kredi verme faaliyetleri
büyük ölçüde 10 büyük banka grubu tarafından yürütülüyor. İngiltere sigortacılık sektörü de ABD ve Japonya’nın ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci
sırada. Sektörün en önemli kurumu havacılık, nakliye, petrol ve doğal gaz gibi
riski büyük olan sektörlere hizmet sunan
ve dünyada bir eşi bulunmayan Londra Piyasası’ndaki firmaların dörtte üçünü çokuluslu global şirketler oluşturuyor.
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İNGİLİZ ÜRETİMİNDE
İNOVASYON İZLERİ
Tekstil, çelik ve gemi inşası gibi bazı geleneksel sanayilerin önemini giderek yitirdiği İngiltere’de elektrikli, elektronik ve
optik cihazlar, suni sentetik elyaflar ve kimyasal maddeler gibi bazı sektörler uluslararası rekabet gücünü daha da artırdı. İngiltere, bioteknoloji alanında da dünyada
ABD’den sonra ikinci önemli merkez.
Ülkenin imalat tabanında, kalite standartları ve verimlilik üzerinde yarattığı yayılma etkisi ile doğrudan yabancı yatırımların önemli bir etkisi bulunuyor. Yabancı
yatırımlar, özellikle otomotiv sektörü gibi
yok olmaya yüz tutan bazı sektörlerde yeniden canlanma yarattı. Japon, Amerikan
ve Fransız firmaları ülkede imalat tesisleri kurdu. Son 10 yılda iki önemli üretici
General Motors ve Ford’un İngiltere’deki üretimlerini kısma kararına ve MG Rover’da yaşanan çöküşe rağmen otomotiv
sanayi halen önemini koruyor.
Ülkeye yönelen doğrudan yabancı yatırımlar, İngiltere’yi Almanya’dan sonra
Avrupa Birliği’nin ikinci en büyük yarı-iletken üreticisi haline getirirdi. Ayrıca bilgisayar, yazılım sanayinin de güçlenmesinin en önemli nedeni oldu. Ülkede faaliyet
gösteren bu yabancı yatırımcılar, işletmeye
yönelik Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamaların da yaklaşık üçte birlik kısmını gerçekleştiriyor. İngiliz sanayisi inovasyona
dayalı üretim teknolojisi ile yeniden şekilleniyor ve birçok ülkeye örnek teşkil ediyor.

ANALİZ

HSBC Küresel Bağlantılar
Birleşik Krallık
Raporu–Mayıs 2015
OLUMLU DEMOGRAFIK GÖSTERGELERE VE HIZLA BÜYÜYEN HIZMET
SEKTÖRLERINDE GÜÇLÜ BIR KONUMA SAHIP OLAN BIRLEŞIK KRALLIK
EKONOMISININ, ORTA VADEDE SABIT BIR BÜYÜME HIZI KAYDETMESI
BEKLENIYOR. NISPETEN AÇIK BIR EKONOMI OLARAK, BU DURUMUN DEVAMLI
ARTAN IHRACAT VE ITHALATLA DESTEKLENMESI OLASI GÖRÜNÜYOR.
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B

irleşik Krallık’ın önemli ticari
ortaklarının büyük bir kısmını ekonomisi gelişmiş başka
ülkeler oluşturmaya devam
etse de, 2020-2030 yılları arasında ithalat ve ihracat alanındaki en güçlü büyüme, özellikle de Çin gibi gelişmekte
olan ekonomiler ile gerçekleşmeye devam edecek.
> Birleşik Krallık’ın, e-ticaret alanında
dünyada birinci sırada yer alması (Dünya Ekonomik Forumu Son Küresel Bilgi
Teknolojileri Raporu’na göre) göz önünde bulundurulmak üzere, Elektronik,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki güçlü konumu ve dış ticaretteki
artan potansiyel liberalleşme, BİT sektörlerinde ticareti artıracak.
Birleşik Krallık, daha serbest bir ticaretin uzun zamandır sağlam bir taraftarı
konumundadır. Bu durum, gelişmiş ekonomiye sahip diğer pek çok ülkeye göre
ticarete daha açık olmasından ve uluslararası ticaret yaptığı ülkelerin coğrafi dağılımından anlaşılabilmektedir. Bu coğrafi
dağılım, Dünya Ticaret Örgütü’nde tartışma konusu olan Bilgi Teknolojisi Anlaşması’nın genişletilmesi de dâhil olmak
üzere, Birleşik Krallık’ın daha da serbest
bir ticaretten istifade etmesi açısından ülkeyi iyi bir konumda tutmaktadır.

sektörlerindeki gücü ve finansal ve ticari hizmetlerin tedariğinde dünya lideri konumunda olması Birleşik Krallık
ekonomisini giderek hizmet içerikli hâle dönüşen global ekonomiden istifade
etmesi açısından yine iyi bir konumda
tutmaktadır.
Nispeten açık bir ekonomi olarak,
özellikle hizmet ticareti alanında daha
serbest ticarete yönelik hamleler, Birleşik Krallık için önemli fırsatlar oluşturacaktır. Birleşik Krallık; ülke içerisinde
şubeleri ve bağlı şirketleri olan çok sayıda global firma içermesi, yabancıların
şirket sahibi olması ile ilgili engel bulundurmaması ve Avrupa tek pazarında yer
alması gibi özellikleri sayesinde Dünya
Bankası’na ait 2015 “İş Yapma” (“Doing Business”) raporunda, sınırları dışında ticaret yapabilme rahatlığı alanında 189 ekonomi içerisinde 15. sırada yer

almaktadır. Ancak Birleşik Krallık, şimdi de AB üyeliği ile ilgili önemli bir belirsizlik içerisine girmiş bulunuyor. 2015
Birleşik Krallık genel seçimini açık ara
farkla kazanan Muhafazakâr parti, 2017
yılı sonuna kadar AB üyeliğine devam
edilmesi veya üyelikten çıkılması ile ilgili bir referandum vaadinde bulundu.
İngilizce’de “Brexit” olarak anılan Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasının doğuracağı ticari sonuçlar oldukça büyük
olabilir. Bu durum, Şubat 2015’te yayınlanan “İngiliz işi bir ikilem: AB üyeliği
konusunun değerlendirmesi” adlı HSBC
Araştırma raporunda ayrıntılı olarak incelenmiştir.
İZLENMESI GEREKEN İHRACAT
KORIDORLARI
Sektörel açıdan bakıldığında, Birleşik Krallık’ın önümüzdeki 15 yıl içerisin-

UZUN VADEDE GÖRÜNÜM

İngiltere, Dünya Bankası’nın 2015 tarihli raporuna göre, sınırları dışında ticaret yapabilme rahatlığı açısından 189 ekonomi arasında 15. sırada.
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Ekonomik Görünüm – Birleşik Krallık ekonomisinin geleceği, diğer gelişmiş ekonomilerle karşılaştırıldığında oldukça parlak görünmektedir. Kısa
vadede, ekonomide enflasyon baskıları oluşmadan, sağlıklı bir hızda genişlemeye devam etmek için üretime olanak
sağlanmalıdır. Son yıllarda verimlilik artışı hayal kırıklığı yaratsa da, daha fazla
talep ve artan iş yatırımları, işçi başına
üretimin tekrar toparlanmasına destek
sağlayabilir.
Ekonomi daha uzun vadede, nispeten
daha olumlu olan demografik özelliklerden yararlanmalıdır. Sürekli artış gösteren iç göç ve kamudan emeklilik yaşındaki artışa bağlı olarak Birleşik Krallık’ta
çalışma çağındaki nüfusun artması bekleniyor. Birtakım dinamik özel hizmet

Birleşik Krallık’ın önümüzdeki 15 yılda
kaydedeceği ihracat artışındaki en büyük
rolü, endüstriyel makineler ve ulaşım
ekipmanları üstlenecek.
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miler olacak. 2030 yılına kadar olan dönemde, ithalatta bu tür bir genişlemeye
öncülük edecek ülkelerin; Çin, Vietnam,
Bangladeş (her biri yılda %8-9 artarak)
ve Hindistan (yine %8 olarak) olacağı
öngörülüyor. Bu sayede Çin, HSBC Küresel Bağlantılar Raporu’nda yer alan,
Birleşik Krallık’ın ithalat kaynağı olan
25 ekonomi içerisinde, Almanya ile yer
değiştirerek birinci sıraya oturabilecek.
Ancak, listenin ilk beşinde yer alan ekonomilerden dördü yine gelişmiş ekonomiler olmaya devam edecek.

de yaşayacağı ticari ürün ihracatındaki
artışta en büyük rolü endüstriyel makineler ve ulaşım ekipmanları üstlenecek.
Ancak, Birleşik Krallık’ın üstün kalitede
üretim alanındaki uzmanlığı göz önünde bulundurulduğunda, yurtdışına sattığı ürünlerin hacmindeki artışa en büyük
katkıyı bilimsel aletler ve BİT ekipmanları yapacaktır.
Birleşik Krallık ihracat ülkeleri hâli
hazırda çoğunlukla Avrupa ülkelerinden
oluşsa da, bu ülkelerin önemi önümüzdeki 10 yıl içerisinde azalmaya devam
edecek. Örneğin, Birleşik Krallık’tan Al-

manya ve Fransa’ya giden ticari ürünlerin payının önümüzdeki on yıllar içerisinde düşmesi öngörülürken, gelişen
dünyanın iki devi olan Çin ve Hindistan’a yapılacak ihracatın payının önümüzdeki 15 yıl içerisinde ikiye katlanması beklenmektedir.
Orta vadede, en hızlı büyüme oranını gelişen ekonomilere yapılacak ihracatın kaydedeceği tahmin ediliyor; özellikle de Birleşik Krallık’tan Çin, Malezya ve
Hindistan’a yapılacak ticari ürün satışlarının 2020-2030 yılları arasında son derece hızlı bir şekilde artması (yılda %9-10)

Birleşik Krallık’tan Almanya ve Fransa’ya
giden ticari ürünlerin payının önümüzdeki
10 yılda düşeceği tahmin edilirken, Çin ve
Hindistan’a gerçekleşen ihracatın 15 yılda
ikiye katlanması bekleniyor.
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bekleniyor. Bu arada, ABD ve Almanya,
Birleşik Krallık’ın en büyük iki ihracat pazarı olarak yer almaya devam edecek.
İZLENMESI GEREKEN İTHALAT
KORIDORLARI
Önemli derecede endüstriyel uzmanlıklara sahip, gelişmiş bir ekonomi olarak,
sektörel durum açısından bakıldığında
Birleşik Krallık ihracatı, ithalatı yansıtır
durumdadır. Bu nedenle, endüstriyel makineler ve ulaşım ekipmanlarının, gelecek yıllarda ithalat büyümesine ön ayak
oluşturan alanlar olacağı tahmin ediliyor.
Ancak tüketici ürünleri ve BİT ekipmanlarının da (cep telefonları ve bilgisayarlar
gibi), bu ürünler için olan talebin ve harcanabilir gelirin artmasıyla doğru orantılı olarak, 2030’dan önce ithalatta kaydedilecek büyümeye ön ayak olacak alanlar
olması bekleniyor.
Birleşik Krallık’a yapılacak ticari ürün
ithalatında en hızlı büyümenin yaşanacağı ülkeler ise, gelişmekte olan ekono-

ELEKTRONİK ÜRÜNLERE
ODAKLANMAK
> Hizmet sektörü odaklı bir ekonomiye sahip olan Birleşik Krallık, oldukça sofistike bir BİT altyapısı oluşturdu, nüfus
içerisinde üst seviyelerde BİT kullanımı
sağladı ve dünya üzerindeki en büyük
e-ticaret pazarlarından birini geliştirdi.
Bu özellikleri göz önünde bulundurularak, Dünya Ekonomik Forumu ve INSEAD Uluslararası İş Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan 2015 Küresel
Bilgi Teknolojisi Raporu, Birleşik Krallık’ı
BİT gelişimi açısından 143 ekonomi içerisinde 8. sırada göstermektedir (Fransa
ve Almanya dâhil diğer önemli Avrupa
ekonomilerinden daha önde).
> Teknoloji meraklısı nüfusu ve e-ticarette gösterdiği devamlı büyüme, elektronik ürünlerin Birleşik Krallık ekonomisinde sürekli artmakta olan önemine
işaret etmektedir. Tüketici harcamalarındaki kayda değer büyüme, tüketicilerin telekomünikasyon ve ileri teknoloji
cihazlarına olan güçlü talebi ve nispeten
daha ucuz maliyetle yurt dışında üretim
gibi koşullar, Birleşik Krallık’ın elektronik ürünlerde net bir ithalatçı olarak kalacağına işaret etmektedir.
> Elektronik ürün ihracatının 20152030 dönemi içerisinde yılda ortalama
%6,6 oranında büyümesi tahmin edilirken, elektronik ürün ithalatının ise yılda
yaklaşık %5,6 oranında büyümesi bekleniyor. Buna rağmen, ithalatın yüksek
seyretmesi, bu ürünlerde ticari açığın
bir miktar genişlemesine neden olacak.
> Birleşik Krallık, AB üyeliği dolayısıyla hâlihazırda Dünya Ticaret Örgü-

Teknoloji meraklısı nüfusu ve sürekli büyüyen e-ticaret sektörü, elektronik ürünlerin bu alanda
net ithalatçı konumunda olan Birleşik Krallık ekonomisinde artan önemine işaret ediyor.

tü (WTO) Bilgi Teknoloji Anlaşması’nda (ITA) imza sahibi bir ülke konumunda
ve anlaşma kapsamında yer alan yaklaşık 250 elektronik ürünün tarifesini düşürmüş durumda. Anlaşmanın ilaveten
200 ürün daha içerecek şekilde genişletilmesi, bu ürünler üzerinde AB içerisinde hâli hazırda %4,6 seviyesinde uygulanan gümrük vergisi oranını azaltacaktır.

KAYNAK: HSBC Küresel
Bağlantılar Birleşik Krallık
Raporu, Mayıs 2015 (Oxford
Economics tarafından
modellenmiştir)
HSBC Bank Plc tarafından bu
dokümanda verilen bilgilerden
hiçbiri herhangi bir ülke veya
bölgede faaliyette bulunan
kişiler lehine ve Türkiye
Cumhuriyeti’nde faaliyet
gösteren bankalar yoluyla teklif,
pazarlama veya satış amacıyla
yayımlanmamıştır. Bu nedenle,
bu belge, herhangi bir ülke ya da
bölgedeki kişiler için ticaret

> Bu ürünlerde uygulanan gümrük vergisi diğer ülkelerinkine oranla daha fazla
olmadığı için ticari hacme olan doğrudan
etkisi, anlaşmada (ITA) yer alan diğer
imza sahibi ekonomilere olduğu kadar
önemli olmayabilir. Yine de Birleşik Krallık, iş dünyasında sahip olduğu üst seviyedeki sofistikelik sayesinde, artan ticari
hacimden istifade edebilir.

teklifi ya da talebi olarak
anlaşılmamalıdır. Yayımlanmış
olan doküman, dokümanın
dağıtımını kısıtlayan ülke ya da
bölgelerde bulunan ya da ikamet
eden kişilere dağıtılma amacını
taşımamaktadır. Doküman,
hiçbir alıcısı tarafından
kopyalanmamalı,
çoğaltılmamalı, iletilmemeli ya
da başkalarına dağıtılmamalıdır.
Bu belgede yer alan bilgiler
yalnızca genel bir tabiattadır.
Kapsamlı olması amacıyla
tasarlanmamıştır ve finans,
hukuk, vergi ya da diğer
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profesyonel alanlarda tavsiye
niteliğinde değildir. Katkı
sağlayanların görüşleri ve
fikirleri kendilerine aittir, HSBC
Bank A.Ş ve HSBC Bank Plc’ye
mal edilemez. Bu belgede
verilmiş görüş ya da beyanlara
güvenilmesinden ötürü oluşacak
kayıplardan HSBC Bank A.Ş. ve
HSBC Bank Plc ya da katkı
sağlayanlar hiçbir koşulda
sorumlu olmayacaklardır. Bu
doküman HSBC Bank Plc
tarafından yayınlanmış olup,
sadece bilgilendirme amacı
taşımaktadır.

VİZYON

GLOBAL EXPORT

İngiltere AB
üyeliğini tartışıyor
AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMA İSTEĞİ, 2015 SEÇİMLERİNDEN SONRA ÜLKENİN
HEM POLİTİK HEM DE EKONOMİK GÜNDEMİNE OTURDU. İKİ YIL SONRA
İNGİLTERE’NİN EKONOMİ VİZYONU FARKLI BİR SÜRECE GİREBİLİR…

B

aşbakan Cameron’ın seçim
öncesi vaatleri arasında yer
alan AB referandumu, 2017
yılının sonuna kadar oylamaya sunulacak. Referandum kapsamında
İngiliz vatandaşlarından “Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi olarak kalmalı mı?” konusundaki görüşleri istenecek.
Cameron’ın lideri olduğu Muhafazakar
Parti, 2017’nin sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan referandum için iktidarın
ilk yılında bir yasa çıkartacak. 2017 yılının sonuna kadar gerçekleştirilecek olan
AB referandumunda, İskoçya’nın bağımsızlığına yönelik referandumda oy kullanan 16-17 yaşındaki İngilizlere bu defa
söz hakkı verilmeyecek. Cameron, referanduma gidilmeden önce, kendi ülkesinin yönetimi konusunda Brüksel’den birtakım yetkileri geri alarak İngiltere’nin
AB ile ilişkilerini yeniden şekillendireceği
sözünü vermişti. İngiliz Başbakan, iyileştirilmiş bir AB içerisinde kalma taraftarı
olduğunu söylemiş ancak istediği değişikliklerin yapılmaması durumunda hiçbir ihtimali elemeyeceğini dile getirmişti.
YASA TASARISI,
PARLAMENTO’DAN GEÇTİ
İngiltere’de 7 Mayıs’ta düzenlenen

Başbakan Cameron, Birlik’ten ayrılmanın oylanacağı referandum öncesi temaslarını sürdürüyor.

genel seçimlerin sonunda parlamentoda 331 milletvekiliile tek başına iktidara gelen Muhafazakar Parti’nin hükümet
programını Kraliçe II. Elizabeth açılış töreninde okumuştu. Haziran ayında da
Avrupa Birliği Referandum Yasası, Avam
Kamarası’nda 544’e karşı 53 oyla kabul
edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi, seçim
kampanyası boyunca İngiltere’nin AB
üyeliğinin referanduma götürülmesine
karşı çıkmıştı. Ancak 7 Mayıs’taki genel
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seçimlerde ağır bir yenilgi alan parti yasa
tasarısına destek verdi. Hükümet tasarısını parlamentoda sunan Dışişleri Bakanı Philip Hammond tarafından “Avrupa
Birliği tartışmalarının mümkün olduğunca tabana yakın gerçekleşmesinin ve Avrupa Birliği’nin denetiminde ulusal parlamentolara daha fazla rol verilmesinin
zamanı geldi” açıklaması, hükümetin referanduma dair görüşünün bir özeti şeklinde ele alınabilir.

HÜKÜMET İÇİNDE
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
AB referandumu, özellikle Başbakan
David Cameron liderliğindeki Muhafazakar Parti’de hararetli tartışmalara yol açıyor. Referandumun önünü açan yasa, her
ne kadar parlamentonun alt kanadında
büyük çoğunlukla kabul edilse de görüşmenin altı saat sürmesi derin fikir ayrılıkları olduğu izlenimi doğurdu. Muhafazakar
Parti’deki bir grubun referandumda ‘AB’ye
hayır’ kampanyasını destekleyebileceğini
açıklamasının ardından Cameron, hükümetteki herkesin AB’de reform girişiminin
başarıyla sonuçlanması için çalışması gerektiği üzerinde duruyor. Hatta bunun için
bazı bakanların kabineden ayrılması gerekebileceği uyarısında dahi bulunuyor. AB
üyelikleriyle ilgili yeni bir anlaşmaya vardıktan sonra, referandumda bu yeni anlaşma için destek almayı hedefleyen Cameron diğer liderleri ikna etmek için AB
başkentlerini de ziyaret ediyor.
REFERANDUM ERKEN OLABİLİR
İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği’nden
ayrılmanın oylanacağı referandum öncesi Brüksel ile de temaslarını sürdürüyor.
Hükümet, Brüksel’in elinde fazla güç bulunduğunu, AB’nin değişmesi, istihdam,
büyüme ve rekabete odaklanması gerektiğini belirtiyor. Brüksel ile yürütülen müzakerelerin beklenenden önce tamamlanması halinde ise referandumun daha
erken düzenlenebileceği de seçenekler
arasında. Başbakan Cameron, referandumun 2017 sonundan önce gerçekleşmesini istediğini de açıkça belirtiyor.
Cameron’ın bunu açıklamasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, İngiltere’nin AB
üyeliği ile ilgili erken referanduma gitmesinin ülkenin kredi notunu tehdit edebilecek riskler taşıdığını açıkladı. 2016 yılında yapılacak bir oylamanın konuyu
çevreleyen belirsiz periyodunu kısaltabileceğini belirten Moody’s, öte yandan referandumun hükümetin gerçekleştirmeye çalıştığı değişimler konusunda riskleri
artırdığı değerlendirmesinde bulundu.
Birleşik Krallık vatandaşlarının sonuçlandıracağı referandum tartışmaları bir süre
daha devam edeceğe benzer.

KİM KARŞI, KİM DESTEKLİYOR?
- Moody’s, “AB’yi terk etmek İngiltere’nin
büyüme görünümü üzerinde negatif etki
yaratabilir. AB ile arasında alternatif bir
ticaret anlaşması olmaması kredi notuna
baskı yapabilir” görüşünde.
- İş alımı ve işgücü yönetimi alanlarında
faaliyet gösteren Manpower Group,
İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda
ülke ekonomisinde belirsizlik ve
istikrarsızlık olacağını, şirketlerin yeni
iş alanlarına yatırım yapma konusunda
daha az girişimde bulunacağını ve İngiliz
şirketlerin ülke dışından nitelikli eleman
almasının zorlaşacağını ileri sürüyor.
- Şirketler cephesi, tarihi oylama ile
ilgili olarak ikiye ayrılmış görünüyor.
Birleşik Krallık’taki işverenleri bir çatı
altında toplayan Confederation of
British Industry (CBI) üyelerinin çoğu,
AB üyeliğinin ülkenin milli çıkarlarıyla
uyumlu olduğu görüşünde. İngiltere
Ticaret Odası üyelerinin yüzde 55’i ise
ana hatları gözden geçirilmiş bir Avrupa
Birliği’nden yana olduğunu belirtiyor.
- Büyük ölçekli şirketler, Birleşik Krallık’ın
en büyük ticari ortağı olan AB’ye olan
erişimlerini kaybetmek istemezken,
çoğu KOBİ AB’nin yürürlüğe koyduğu
regülasyonları işletmelerin maliyetini
artıran bürokratik bir engel olarak
görüyor. İngiliz Başbakan Cameron’ın
önümüzdeki dönemde AB yetkilileriyle
gerçekleştireceği görüşmelerde,
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KOBİ’leri etkileyen bürokratik engelleri
masaya getirecek.
- Birleşik Krallık İmalatçılar Derneği,
referandumun en geç 2016 yılının
sonunda yapılması gerektiğini
düşünüyor. Birleşik Krallık’ın AB üyeliği
konusundaki belirsizliğin hem işletmeler
hem de yatırımcılar için uzun süreli plan
yapmayı zorlaştırdığını belirten dernek,
2017’nin sonuna kadar yapılacağı
açıklanan referandumun işletmelerin
sağlıklı kararlar verebilmesi için bir an
önce yapılması gerektiğini savunuyor.
- Mayıs 2015’te yapılan genel seçim
sonucu parlamentoya 56 milletvekili
sokan ayrılıkçı İskoç Ulusal Parti de
(SNP) AB referandumuna karşı çıkıyor.
SNP, yasa tasarısı görüşmelerinde
referanduma karşı tavrını sergilemiş
“Birleşik Krallık’ı oluşturan dört ülkenin
onayı olmadığı sürece Birleşik Krallık’ın
AB’den ayrılmaması gerektiği önerisinin”
tasarıda yer almasını savunmuştu.
- Muhalefetteki İşçi Partisi ise yasa
tasarısına destek veriyor, ancak
referandum sürecinde ülkenin AB’de
kalması yönünde kampanya yürüteceğini
bildiriyor.
- İngiltere’nin AB üyeliğini tartışmaya
açan Başbakan David Cameron, kısa bir
süre önce Obama yönetimi tarafından
uyarılmıştı. ABD, İngiltere’nin Avrupa
Birliği üyesi olarak kalmasını istiyor.

ÜRETİM

GLOBAL EXPORT

“İngilizlerin finans
deneyimi, İstanbul’a
katkı sağlar”
İNGILTERE PAZARINDA TÜRK MARKLARININ ALGISI GIDEREK GÜÇLENIYOR. TÜRKIYE VE
İNGILTERE ARASINDA SAĞLANABILECEK FINANS SEKTÖRÜNE DAIR IŞBIRLIKLERI ISE İSTANBUL
FINANS MERKEZI PROJESINE OLUMLU KATKILAR YAPABILECEK POTANSIYELE SAHIP.

T

ürkiye - İngiltere İş Konseyi,
son 20 yıldır Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli firmaların
dışa açılım ihtiyacının artması
ile birlikte faaliyetlerinde KOBİ’lere yönelik etkinlikler ve sağlanan hizmetlere ağırlık veriyor. Konsey, karşılıklı yatırımların
artırılması, altyapı-enerji ve hizmet sektörlerinde ve üçüncü pazarlarda işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Türkiye - İngiltere İş Konseyi Başkanı
Remzi Gür, ikili ilişkilerde sağlık turizmi
ve üçüncü pazarlarda işbirliklerinin yanı sıra finans sektöründeki işbirliklerinin
daha da önem kazandığını belirtiyor. Gür,
“İstanbul’un bir finans merkezi olarak konumlandırılmasında İngiltere’nin güçlü finans sektörü deneyimlerinden faydalanılabilir” diyor. Remzi Gür ile yaptığımız
söyleşide Türkiye İngiltere ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu ve potansiyellerini konuştuk…

Remzi Gür
Türkiye - İngiltere İş Konseyi
Başkanı
“Türkiye’nin ve Türk
malının imajı İngiltere’de
güçlüdür. Ülkemizde üretilen
ürünlere İngiliz firmalarının
ve tüketicilerinin ilgisi
yüksek seviyede. Bugün
İngiltere’deki evlerin pek
çoğunda Türk malı beyaz
eşya, televizyon ve seramik
ürünleri yer alıyor.”

len ürünlere İngiliz firmalarının ve tüketicilerinin ilgisi yüksek. Bugün İngiltere’deki evlerin pek çoğunda Türk malı
beyaz eşya, televizyon ve seramik ürünleri yer alıyor. Yine aynı şekilde, konfeksiyon, makina ve otomotiv gibi sektörlerde ülkemiz rekabetçi fiyatlarla kaliteli
ürünler ihraç ediyor. 20 sene öncesiyle
kıyasladığımızda bugünkü ihraç kalemlerimizde daha fazla teknoloji, daha fazla ürün çeşitliliği ve daha yüksek kaliteyi
görüyoruz. Çok ünlü bir İngiliz otomotiv
firmasının İngiltere’deki üretim bandının
otomasyon yazılımları, genç bir girişimcimizin sahip olduğu Kocaeli merkezli
bir firma tarafından yapılıyor.
Türk firmalarının Birleşik Krallık’taki
yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?
İngiltere, Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği doğrudan yabancı
yatırımlar açısından önemli bir konuma
sahip. 2002 yılından bu yana İngiltere’de gerçekleştirdiğimiz doğrudan yatırım miktarı 1 milyar 16 milyon dolara
ulaştı. Bunun büyük bir çoğunluğu olan
494 milyon dolarlık bir kısmı 2014 yılında gerçekleşti. 2014 yılını baz aldığımızda, Türk şirketlerinin Avrupa ülkeleri arasında en fazla doğrudan yatırım
yaptığı ikinci, dünya sıralamasında ise
üçüncü ülke İngiltere oldu. 2015 yılının
Ocak-Nisan aylarında ise İngiltere’ye 87
milyon dolar değerinde doğrudan yatırım yapıldı. İngiltere’ye yatırım yapan
Türk firmaları arasında Koleksiyon Mobilya, Arçelik, Desa, Yünsa, Ziraat ve İş
Bankaları, Vestel, Yıldız Holding gibi büyük ve orta ölçekli kurumlar yer alıyor.
Yıldız Holding’in Kasım 2014’te 3,2 milyar dolar karşılığında İngiliz United Biscuits’i satın alması ise İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların ciddi
miktarda artmasını sağlayacak.
Bu pazarda Türk girişimcilerin hangi
sektörde ağırlıkları bulunuyor?
Türkiye’den İngiltere’ye yapılan yatırımlara bakacak olursak, günümüze kadar genellikle tekstil konfeksiyon,
bankacılık, lojistik ve gıda sektörlerinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz.

İngiltere pazarında Türk marklarının
algısı hakkında bize neler anlatırsınız?
İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınmasında yine bizlere, iş dünyamıza önemli görevler düşüyor. Türkiye’nin ve Türk malının imajı
İngiltere’de güçlüdür. Ülkemizde üreti-
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Bu sektörler tabi ki çeşitlendirilmeli. Bu
kapsamda İngiltere’de yatırım potansiyeli arz eden sektörler arasında, gayrimenkul, mobilya, gıda, ayakkabı, restoran, otelcilik, lojistik, otomotiv yan
sanayii, markalı konfeksiyon ve lüks tüketim ürünlerinin bulunduğunu dikkate
almakta fayda olduğuna inanıyorum.
İngiltere ekonomisi AB’den ayrı bir
rota çizmek konusunda hazırlıklı
durumda mı? Olası bir ayrılıkla ilgili
öngörüleriniz nelerdir?
Birleşik Krallık seçimlerinin ardından
yaşanan önemli bir gelişme ise yeni hükümetin AB üyeliğini referanduma götürme kararı oldu. 9 Haziran 2015 tarihinde Parlamento’da yapılan oylamada
‘AB Referandum Yasası’ 53 hayır oyuna
karşı 544 evet oyuyla kabul edildi. Bilindiği gibi Muhafazakâr Parti, seçim kampanyası boyunca, iktidara gelmeleri durumunda; Birleşik Krallık’ın AB üyeliğini
referanduma götüreceği sözünü vermişti. Parlamento’da kabul edilen yasa ile
kuralları belirlenen Birleşik Krallık’ın
AB üyeliğinin devam edip etmeyeceğine
ilişkin referandumun 2017 yılının sonuna kadar yapılması öngörülüyor. Ancak
söz konusu referandum sonucunda Birleşik Krallık’ın AB üyesi olarak kalmasını
özellikle iş dünyası destekliyor; iş dünyası temsilcileri ülkenin AB üyeliği ile el-
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SAĞLIK TURİZMİ VE
FİNANS SEKTÖRLERİNDE
İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR
Son yıllarda ikili ilişkilerde öne çıkan
birliktelikler neler?
Türkiye ile İngiltere arasında iş
Konseyi olarak öncelikli gördüğümüz
konular arasında sağlık turizmi ve
üçüncü ülkelerde işbirlikleri de yer
alıyor. Türkiye-İngiltere İş Konseyi,
Sağlık Turizmi İş Konseyi ile birlikte
İngiltere’den Türkiye’ye hasta transferi
konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu
kapsamda İngiltere’nin önemli sağlık ve
sigortacılık kurumlarıyla görüşmelerimizi
sürdürüyoruz. Ayrıca İstanbul’un bir
finans merkezi olarak konumlandırılması
kapsamında da Türkiye’nin İngiltere’den
öğreneceği, deneyimlerinden
faydalanabileceği konular bulunuyor. İş
Konseyi olarak İstanbul Finans Merkezi
projesini de destekliyor ve bu konuda
her iki ülke için de faydalı olacak
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

de ettiği avantaj ve kazanımlardan vazgeçmek istemiyorlar. Ülkenin AB’den
ayrılmasının Londra’nın finans merkezi olarak konumu dahil pek çok olumsuz
ekonomik etkisinin olması bekleniyor.
Bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan
çalışma Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının ülke ekonomine maliyetinin yılda 56 milyar pound olacağını gösteriyor.

İHRACAT - İTHALAT

GLOBAL EXPORT

yılında 5,54 milyar dolar olan ihracat, 2014
yılında 9,91 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı itibarıyla Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi 15,92 milyar dolar değerine yükseldi. Türk tekstil
ve hazırgiyim sektörleri için İngiltere pazarı öncelik taşıyan pazarlar arasında. Türk
otomotiv ve yan sanayi sektörleri de İngiltere’ye ihracatta aktif rol oynuyor.

Birleşik Krallık’ta
ticaretin gündemi

HİZMET İHRACATI EN ÖNDE
İngilizler 1954 yılından bu yana Türkiye’de yatırımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’de yatırım yapan İngiliz firmalarının
sayısı 2 bin 600’ü aşıyor. Sadece 2007 ile
2014 arasındaki yedi yılda, İngiliz firmalarının Türkiye’ye yaptığı yatırım 6 milyar
dolara yaklaştı. Türkiye’de büyük yatırım
yapan İngiliz firmaları arasında HSBC,
Vodafone, Tesco ve Marks&Spencer gibi markalar bulunuyor. Öte yandan Beko,
YünSA, Vitra, Vestel, BMC, Desa Deri,
Çimstone gibi çok sayıda Türk firması da
İngiltere’de kendi şubelerini açarak yatırımlarda bulunuyor. Türk firmalarının İngiltere’de gerçekleştirdiği yatırımlar son
yedi yılda 560 milyon doları aştı.
İngiltere, 2012 yılında dünya hizmet ticareti büyüklük sıralamasında 160,9 mil-

yar dolarlık hizmet ithalatı ile dördüncü;
226,9 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile
üçüncü sırada yer aldı. Buna göre, dünya hizmet ithalatının yüzde 4,6’sı, dünya
hizmet ihracatının yüzde 6,1’i İngiltere
tarafından yapıldı. İngiltere’nin hizmetler
sektörü de giderek büyüyor.
Birleşik Krallık, zengin petrol, doğalgaz ve kömür kaynakları ile AB içinde
en fazla enerji kaynağına sahip ülke konumunda. Sanayisi ve ticareti bu kaynaklarla birlikte daha da güçlü. Fakat
son 25 yıldır ülkenin enerji kaynakları kendi kendine yetmiyor. Ülke giderek
artan oranda ithalata bağımlı hale geldiği için yükselen global enerji fiyatları ekonomi için risk oluşturuyor. Birleşik Krallık’ta 18. yüzyıldan bu yana tam
kapasitede üretim yapılmasına rağmen
halen çok zengin kömür rezervleri bulunuyor. Ülkede üretilen elektriğin üçte
ikisi kömür ve doğalgazdan sağlanıyor.
Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da artıyor. Özellikle rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artış
gösteriyor. İngiltere, dünya kıyı rüzgar
enerjisi kapasitesi açısından birinci sırada yer alıyor.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofi-

İNGİLTERE, 1 TRİLYON DOLARI AŞAN DIŞ TİCARETİ İLE DÜNYA MAL VE HİZMET
TİCARETİNDE ÜST SIRALARDA YER ALIYOR. FAKAT SON 25 YILDIR SÜREKLİ
DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİYOR.

İ

ngiltere uzun yıllardır gıda, petrol,
otomotiv ve giyim ürünlerinin net
ithalatçısı durumunda. Ülkenin ithalatı, 1982 yılından bu yana ihracatını aşıyor. 1,18 trilyon doları bulan dış
ticaretinde yıllık dış ticaret açığı 150 milyar doları aşıyor. Ülkenin kronik dış ticaret açığı sorunu son yıllarda iyice kötü-

leşerek 2014 yılı itibarıyla 176,4 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan ülke eczacılık ürünleri, optik ve tıbbi cihazlar, kimyasal maddeler, başta viski olmak
üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve parçaları, demir-çelik, bakır,
ham deri, teknik tekstil sektörlerinde ise
net ihracatçı konumunda.
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İNGİLİZ YATIRIMCILAR
TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR
İngiltere, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı ülkelerden biri. Son yıllarda Türkiye’nin İngiltere’ye yönelik ihracatında sürekli bir artış
sağlanıyor. Türkiye 2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla veriyor. 2004

Gelir vergisi, KDV ve sosyal güvenlik
ödemelerinin 2020’ye kadar sabit
tutulacağına dair yasanın parlamentoya
sunulması bekleniyor.
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si’nin yayımladığı verilere göre Birleşik
Krallık’ta 2015’in Nisan ayında perakende satışlar satılan ürün adedi cinsinden
Nisan 2014’e göre yüzde 4,7 arttı. Aynı
dönemde perakende satışlara harcanan
tutar ise yüzde 1,8 arttı. Buna göre Nisan
2015’te haftalık ortalama harcama 6,9
milyar İngiliz Sterlini olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’taki para işlemlerinin
denetimini yapan The Payments Council, ilk defa 2014 yılında nakit paradan
çok kredi kartı ve banka kartı gibi elektronik yöntemlerle işlem yapıldığını açıkladı. The Payments Council’in verilerine
göre, 2014 yılındaki işlemlerin yüzde 48’i
nakit para ile gerçekleşirken, yetişkinlerin yüzde 4,4’ü hiç nakit para kullanmadığını belirtti. The Payments Council, nakit paranın kullanım oranının 2024 yılına
kadar yüzde 34’e düşeceğini öngörüyor.
KAMU HARCAMALARINDA
KESİNTİYE GİDİLECEK
Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti’nin
genel seçimde başa gelmesini takiben seçim öncesinde parti tarafından vaat edilen bütçe kesintisi hedeflerine ulaşmak
için 2015-2020 yılları arasında yaklaşık
100 bin kamu görevlisinin işten çıkartılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Adalet, Kültür, Yerel Yönetim ve Ulaşım gibi bütçesi
önceden ayrılmayan bakanlık ve departmanların bütçe kesintilerinden en çok etkilenecek kurumlar olduğu belirtiliyor.
KOBİ’LERE KOLAYLIK GELİYOR
KOBİ’lerin uymakla yükümlü olduğu düzenlemeleri ve bürokratik engelleri
azaltacak ve beş yıllık süreçte 10 milyar
İngiliz Sterlini değerinde bürokratik harcamayı kaldıracak Girişim Yasası devreye alınacak. KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler arasında meydana gelen ve
özellikle küçük ölçekli tedarikçileri zor
durumda bırakan anlaşmazlıkların daha hızlı ve pahalı yasal yollara başvurulmadan çözülebilmesi amacıyla Küçük
Ölçekli İşletmeler için Uzlaşma Hizmeti sunulacak. Hükümetin 3 milyon çıraklık imkanı yaratma hedefi doğrultusunda
işletmeler, 2016’nın Nisan ayından itibaren 25 yaş altındaki çıraklar için sosyal
sigorta katkı payı ödemeyecek.

YAŞAM

Londra’daki
“küçük Türkiye”
İNGILTERE’DE KIBRIS KÖKENLILER DE DAHIL OLMAK ÜZERE 450 BIN CIVARINDA TÜRK
YAŞIYOR. ÇOĞUNLUĞU LONDRA’DA TOPLANMIŞ OLAN TÜRKLER ARASINDA, POLITIKADAN IŞ
DÜNYASINA KADAR ÇEŞITLI ALANLARDA BAŞARI KAZANMIŞ ISIMLER VAR...

B

irleşik Krallık İçişleri Bakanlığı
(Home Office) tarafından 2011
yılının Şubat ayında parlamentoya gönderilen resmi yazıda
İngiltere’de yaşayan Kıbrıs kökenli Türklerin sayısının 300 bin, Türkiye’den göç edip
İngiltere’ye yerleşen Türk sayısının ise 150
bin civarında olduğu belirtildi. Bu nüfusun
büyük çoğunluğu Londra’da yaşıyor. Başkent dışında Türkler’in ağırlıklı olarak yaşadığı yerler Croydon, Haringey, Enfield,
Islington ve Hackney şeklinde sıralanıyor.
Güney Londra’daki Peckham bölgesinde
de Kıbrıs’tan gelenler ağırlıkta.
Türk göçmenler son 10 yılda İngiliz toplumu içinde başarılarıyla gündeme geliyor-

lar. Son seçimlerde 30’dan fazla Türk kökenli siyasetçi belediye meclis üyeliklerine
seçildi ve Londra Enfield’ın belediye başkanlığını 20 yıl önce Maraş Elbistan’dan
göç etmiş bir Türk, Ali Bakır kazandı.
TEKSTİL VE GIDA ÖNE ÇIKIYOR
İngiltere’de resmi olmayan bilgilere göre 150 civarında Türk kökenli girişimcinin
300 kişiyi aşkın kapasiteli işyeri bulunuyor.
İngiltere’deki Türk toplumu genelde gıda
işletmeciliğine ağırlık vermiş. Özellikle döner ve kebap salonları bir hayli fazla. Yakın
zamana kadar Türk işadamlarının İngiltere’deki şöhreti pek de iyi sayılmazdı. Fakat
bu izlenim yavaş yavaş kırılıyor.

İngiltere’deki başarılı Türkler
Ali Bakır
Enfield Belediye Başkanı
Kahramanmaraş’ın
Elbistan ilçesinde yaşayan
Hasan-Elif Bakır çiftinin 7
çocuğundan biri olan Ali Bakır, yaklaşık
21 yıl önce dil eğitimi için Londra’ya gitti.
2010’da 700 bin nüfuslu Enfield ilçesinin
belediye meclis üyesi seçildi. Bakır,
2015’teki başkanlık seçiminde 63 meclis
üyesinden 41’inin oyunu aldı.
Remzi Gür
Ramsey’in sahibi
Hazırgiyim markaları Kip ve
Ramsey’in sahibi olan Gür,
1970 yılında dil öğrenmek
için gittiği İngiltere’de küçük bir atölye
açarak iş hayatına başladı. Daha sonra
işlerini büyüttü, iki fabrikası oldu. Remzi
Gür’ün İngiltere ve Türkiye arasındaki
ticari çalışmalarından dolayı aldığı bir de
Girişimcilik Ödülü bulunuyor.
Hüseyin Özer
Sofra markasının yaratıcısı
İngiltere’de Türk girişimci
denildiğinde ilk akla gelen
isimlerin başında ünlü
Türk lokantası Sofra zincirlerinin sahibi
Hüseyin Özer geliyor. Saygın bir marka
olan Sofra, Londra’dan dünyaya Türk
yemeklerini tanıtan ünlü bir restoran
zinciri olmanın yanında Türk girişimciler
için bir başarı örneği aynı zamanda.
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