
Suudi
Arabistan

Ekonomisi ve ticareti uzun yıllardır petrole dayalı olan
Suudi Arabistan farklı gelir kaynaklarına odaklanıyor.

Suudi Arabistan
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30 MİLYON

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.

Yeni Ekonomi Modeli:

Suudi
Arabistan
petrole
bağımlılığını
azaltıyor.

Bugünün değil yarının hikayesi Turizm altyapısına yatırım

İki camiyi
genişletme
projesi

Havaalanlarının
modernizasyonu

Karayolu
ve demiryolu
projeleri

Mekke
metro
projesi

Türkiye

Öncelikli 3 sektör

Doğal kaynaklar:

Altın, uranyum
ve alüminyum
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Turizm

Hac ve Umre
2

Petrol dışı imalat

Öncelik askeri
harcamaları
yerelleştirmede
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Turizm

Turizm
geliri

2015’te Suudi 
Arabistan’ın toplam 
ihracatının yüzde 7’si 
hizmet sektöründen 
sağlandı. Bunun da 
yüzde 62’si turizmden 
geldi. Bu gelirlerin 
yarısından fazlası ise 
inanç turizmi kaynaklı.

Turizm, 5 yıllık Milli 
Dönüşüm Planı ve 2030 
Vizyon belgesinin odak 
noktalarından olacak.

Umre ziyaretçileri son 
10 yılda üçe 
katlanarak 8 milyon 
kişiye ulaştı. Bu 
rakamın 2020’de 15 
milyon kişi ve 2030’da 
30 milyon kişi olacağı 
tahmin ediliyor.

Turizmin hac ve umre 
katılımcı sayısını artırarak 
hızla geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni ekonomiyle artan ithalat talebi, aynı dönemde Türkiye'nin Suudi 
Arabistan'a ihracatının da yüzde 9 artmasını sağlayacak.

Müze, turistik 
ve kültürel 
alanların 
artırılması 
projesi

Türkiye'ye ihracat 2030'a
kadar yılda yüzde 8 artacak.

Petrolün gelirler 
içindeki ağırlığı 
korunacak. 
Ancak 2016-2020 
döneminde yüzde 
87 olan pay 
2030'a kadar 
yüzde 78'e 
düşecek.
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Yönetim, gelir 
yapısını
çeşitlendirmekte 
kararlı.

Uzun vadeli 
beklentiler
kısa vadeden 
daha güçlü.

Kaynak: HSBC Suudi Arabistan Dış Ticaret Tahmin Raporu, Aralık 2016


