
Kısa vadede diğer Ortadoğu ülkelerinin
üzerinde performans göstermeye aday

Birleşik Arap Emirlikleri

Bu doküman HSBC Bank A.Ş tarafından Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla, ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup işbu 
doküman çerçevesinde hazırlanmış olan değerlendirmeler sadece referans ve bilgi amaçlı olup muhatabının bilgilendirilmesine yöneliktir.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
Sunulan tüm tablo ve bilgiler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak 
vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine hukuki, vergi ya da yatırım tercihi/tavsiyesi sağlamaktan sorumlu değildir.
Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak 
istemeniz durumunda yerel Satış Yöneticinizle iletişime geçiniz.
Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine 
yönelik olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır.

Bölgenin ticaret merkezi

Gelir kaynağı dağılımında çeşitlilik

Coğrafi konumu, siyasi istikrarı, altyapısı ve 
teşvik politikalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, 
Körfez ülkeleri içinde en çeşitli gelir kaynağına 
sahip ülkelerden biri. 

Jebel Ali Limanı:
İhracat desteğiyle önemli büyüme sağlıyor.

2015'te GSYH'nin
3'te 2'si petrol dışı 
sektörlerden sağlandı.

Yıllar boyunca altyapı, 
turizm, finans ve 
ticarete yatırım yaptı.

2030 yılına kadar olan dönemde mal 
ihracatının ağırlığı petrol ve bağlantılı 
sektörlerde kalacak.

BAE, petrol fiyatlarının yükselişi ve 
küresel ticaretin hızlanmasından 
faydalanmaya aday.

İhracat odaklı ekonomi

Expo 2020 kısa vadede Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne ziyaretçileri artırma, 
doğrudan yatırımlarla uzun vadeli 
büyümeyi destekleme potansiyeli taşıyor.

BAE, 2030’a kadar 
Türkiye ihracatında 
ABD’nin yerini alarak 
üçüncülüğe yükselecek.

BAE, Mısır ve Suudi 
Arabistan'la birlikte 
Türkiye'nin önemli 
ithalat rotaları arasında 
olmayı sürdürecek.

Abu Dhabi havalimanında yeni 
terminal inşaatı ulaşım sektörünün 
büyümesini destekleyecek. 
Ulaşımın hizmet ihracatındaki payı 
2030’a kadar yüzde 38’den yüzde 
32’ye düşse de ikinci en önemli 
sektör olmaya devam edecek.

2030’a kadar turizmin 
toplam hizmet 
ihracatının yüzde 62’sine 
ulaşması bekleniyor.

Hizmet sektörü önem kazanıyor
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Uzun vadede ana sektör: Hidrokarbon

Turizm ve ulaşım 
büyümeye en büyük 
katkıyı sağlayacak.

En hızlı büyümesi beklenen
ihracat pazarları 2021-2030
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Kaynak: HSBC Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Tahmin Raporu, Aralık 2016

Expo 2020 öncesi ulaşım altyapısı geliştirilecek.
Ulaşım altyapısına yatırımlar ticareti destekliyor. Altyapının gelişimi, liman
ve havaalanlarının genişlemesi, BAE'yi bölgesel ticaret merkezine çevirdi.

Karayolu


