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EKVADOR

Başkenti: Quito

Yüzölçümü: 276.840 km²

Nüfusu: 16.5 milyon (2016 IMF)

Resmi Dil: İspanyolca

Para Birimi: ABD Doları

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 97.8 milyar ABD Doları

GSYİH/kişi başı: 10.462 ABD Doları

Asgari Ücret: 375 ABD Doları 

Enflasyon oranı: % 0,7 

İşsizlik oranı: % 5.8 

Etnik Gruplar: 

Mestizo(%65), Ekvador Kızılderilileri(%25), 

Beyaz(%7), Diğer(%3)

Toplam İhracatı: 16.7 milyar ABD Doları

Toplam İthalatı: 16,1 milyar ABD Doları

Ana ihracat ortakları: ABD, Şili, Vietnam, Peru, Çin, 

Kolombiya ve Panama

Ülkedeki 7,2 milyon civarındaki toplam işgücünün 

%28’i tarım, %18’i sanayi ve %54’ü hizmetler 

sektöründe istihdam edilmektedir. 

Ekvador’un başlıca doğal kaynakları; petrol, 

balıkçılık, kereste ve hidroelektrik enerjisidir.

Ülkenin başlıca tarım ve hayvancılık ürünleri; muz, 

kahve, kakao, pirinç, patates, manyok (tapioca) ve 

şeker kamışı olmakla beraber; et ve süt ürünleri 

üretimi de yaygındır.

Ekvador aynı zamanda dünyada m    başına düşen 

nehir sayısının en fazla olduğu ülkedir. Biyoçeşitlilik 

açısından dünyanın en zengin bölgesi olan Ekvador, 

m    başına düşen bitki ve hayvan türü sayısı 

bakımından dünyada ilk sıradadır. 

Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak petrol, tarım, 

balıkçılık, madencilik (özellikle altın ve bakır), tekstil, 

gıda işleme ve mobilya sektörlerine dayalı bir yapı 

sergilemektedir. 

Latin Amerika’nın en yüksek petrol rezervine sahip 

ülkelerinden olan Ekvador, kamu gelirlerinin yaklaşık 

%40’ını, ihracat gelirlerinin ise %60’ından fazlasını 

bu sektörden elde etmektedir. 

Ekvador ekonomisi son 10 yılda ortalama %4,5 

büyümüştür. Bu dönemde işsizlik azalmış, ücretler 

artmış, Dolarizasyon nedeniyle enflasyon kontrollü 

bir seviyede kalırken yoksulluk azalmıştır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Petrol, enerji, madencilik, altyapı, toplu konut, 

havaalanı ve terminal inşaatı, endüstriyel üretim, 

ulaştırma, telekomünikasyon, bilim ve teknoloji 

alanlarında ülkede yürütülen çeşitli yatırım projeleri 

mevcuttur.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet 

Raporu 2015-16’ya göre, Rekabetçilik düzeyi 

açısından dünyada 140 ülke içinde 76. sırada, Latin 

Amerika’da 9. sıradadır.

Ekvador’da yabancı yatırımlar geleneksel olarak 

petrol ve madencilik sektörlerinde yoğunlaşmakta-

dır. Sanayi, ticaret, hizmetler, telekomünikasyon ve 

tarım sektörlerine yönelik yabancı yatırımlar da 

giderek artmaktadır. 2016-20 yılları arasında 

Doğrudan Yabancı Yatırımların aynı düzeyde 

seyretmesi, GSYİH’nin ortalama %0,5’ini oluşturması 

beklenmektedir.

Ekvador’un dünyaya ihracatında başlıca ürünler: 

Ham petrol, muz, kabuklu hayvanlar, deniz ürünleri, 

altın, kesme çiçek, kakao, palm yağı, metal 

cevherleri, işlenmiş petrol ürünleri ve kahve. 

2016 yılı itibarıyla Ekvador’un ihracat gerçekleştir-

diği başlıca pazarlar içinde ABD %32,3 pay ile 

liderdir. Türkiye, Ekvador’un 2016 yılı ihracatında 

21’inci sıradadır. 

Ekvador’un dünyadan ithalatında ağırlığı olan 

ürünler: 

Mineral yakıtlar ve yağlar, ilaç ,binek otomobilleri, 

telefon cihazları, soya küspesi, petrol gazları.

2016 yılı itibari ile Ekvador’un başlıca tedarikçileri 

içinde ABD %25,3 pay ile yine ilk sırada yer almıştır.  

ABD’yi Çin, Kolombiya, Panama, Güney Kore, Peru ve 

Brezilya izlemiştir. Türkiye, Ekvador’un 2016 yılı 

ithalatında 32. sıradadır.

Türkiye-Ekvador İkili Ticari İlişki (2017)

Türkiye’nin Ekvador’a İhracatı: 

38 milyon ABD Doları 

Türkiye’nin Ekvador’dan İthalatı: 

100 milyon ABD Doları 

Ticaret Hacmi: 

138 milyon ABD Doları 

Türkiye’nin Ekvador’a ihracatında önemli ürünler: 

Demir-çelik filmaşin, demir çelik profil,  izole 

edilmiş tel ve kablolar,  buzdolapları, dondurucular, 

tuvalet temizlik kağıtları.

Türkiye’nin Ekvador’dan ithalatında önemli 

ürünler:  Muz, ağaçtan eşya, düğmeler, kahve, 

çay, film, folye ve şerit, meyve konserveleri.

Türkiye-Ekvador Ticaretinde 

Potansiyel Arz Eden Ürünler: 

Zengin bakır ve gümüş rezervlerine sahip olan 

Ekvador’da, madencilik sektörü son yıllarda  

gelişim göstermektedir. Dolayısıyla madencilik 

makineleri talebi yüksektir. Bunun haricinde 

inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, demir-çe-

lik, iş makineleri, tekstil makineleri, otomotiv 

yedek parça, traktör, endüstriyel tarım, 

biyoteknoloji, medikal cihazlar, kozmetik, kimya, 

elektrikli kablolar, kauçuktan eşya, iplik ve turizm 

sektörlerinde iş potansiyeli yüksektir. Tarım ve 

gıda ürünlerinden ise fındık, baharat, zeytinyağı, 

şekerli ve çikolatalı mamuller, biksüvi ve tütün 

öne çıkmaktadır.

Yatırımda Öncelikli Alanlar

Tarım ve Hayvancılık 

Tropikal iklimin hakim olduğu Ekvador’da tarım 

sektörü GSYİH’nin yaklaşık %6’sını, toplam 

işgücünün ise yaklaşık %8,6’sını oluşturmaktadır. 

Dünyanın en büyük muz ve plantan tedarikçisi, 

dünyanın üçüncü büyük, bölgenin de en büyük 

kesme çiçek üreticisi ve ihracatçısı olan Ekvador, 

hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde de oldukça 

gelişmiştir. Konserve balık ve karides, ülkenin 

başlıca ihraç ürünleri arasında önemli yer 

tutmaktadır. 
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Madencilik 

Zengin altın, bakır, gümüş, demir, kurşun, çinko, 

uranyum, magnezyum, fosfat,  kireçtaşı, kaolin, 

mermer ve sülfür rezervlerine sahip olan 

Ekvador’da, madencilik sektörü yeni yeni 

gelişmektedir.  

Sanayi

Ekvador endüstrisindeki başlıca sektörler petrol, 

gıda işleme, tütün, balıkçılık, madencilik, tekstil, 

mobilya, metal işleme, makine, otomotiv, plastik 

ve kimyadır. 2014 yılında Ekvador sanayi üretimi 

artış hızı %5,7’dir. İmalat sanayi GSYİH’nin 

%13’ünü oluşturmakta ve işgücünün %14’ünü 

istihdam etmektedir.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı

Ekvador’da Quito, Guayaquil ve Manta şehirlerinde 

3 adet uluslararası havaalanı bulunmaktadır. 

Ekvador’da kargo ve petrol taşımacılığında 

kullanılan 7 adet kamu ait, 10 adet de özel liman 

bulunmakta olup, en büyük limanlar; Guayaquil, 

Esmeraldas, Manta ve Puerto Bolivar’dır. Ülkede 

ayrıca devlete ait 966 km’lik demiryolu ağı 

bulunmaktadır. Ancak ulaştırmada en yaygın 

kullanılan yol karayoludur.

Turizm

Ekvador Güney Amerika’nın en çok ziyaret edilen 

dördüncü ülkesidir. 

Bankacılık ve Finans

Ekvador, 2000 yılında ABD Doları’nı resmi kur 

olarak kabul etmiştir. Dolarizasyon ile kur riskinin 

ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Ekvador’un Üyesi Olduğu Önemli Uluslararası 

Kuruluşlar: 

CELAC, FAO, G-11, G-77, IMF, ICC, IFAD, LAES, LAIA, 

Pasifik İttifakı, MERCOSUR, UN, WHO, WTO
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