
KOLOMBİYA CUMHURİYETİ 

KOLOMBİYA EKONOMİK VERİLERİ
Başkent: Bogotá

Yüzölçümü: 1,141,748 km2

Nüfus: 48.203.000 (2015-IMF)

Resmi dil: İspanyolca

Siyasi sistem: Demokratik Cumhuriyet

Para birimi: Kolombiya pesosu (COP)

KOLOMBİYA EKONOMİK VERİLERİ  
GSYİH: 293,2 milyar ABD Doları (2015-IMF)

Kişi Başı GSYİH: 6.980 ABD Doları (2015-IMF) 

Enflasyon Oranı: %6  (2016) 

İşsizlik Oranı: % 8,7 (2016) 

Toplam İhracatı: 31,1 milyar ABD Doları (2016) 

Toplam İthalatı: 40,8 milyar ABD Doları  (2016) 

Ana ticaret ortakları: 
ABD, Panama, Çin, Meksika, İspanya, Brezilya, 

Hollanda, Almanya 

İhracat Edilen Başlıca Ürünleri
Ham petrol

Petrol yağları
Taş kömürü

Kahve
Çiçek
Altın
Muz

Kolombiya, Latin Amerika’nın 4. dünyanın 28. 

büyük ekonomisidir.

•Ekonomik Serbestlik Endeksine göre dünyada 

178 ülke içinde 28. sırada. 

(2015 Index of Economic Freedom - Heritage 

Foundation & Wall Street Journal).

•İş yapma kolaylığı açısından dünyada 189 ülke 

içinde 34. sırada. Latin Amerika 

ülkeleri içinde 1. sırada    

(Dünya Bankası - Doing Business 2015).

•Rekabetçilik düzeyi açısından dünyada 144 ülke 

içinde 66. sırada. Latin Amerika’da 7. sırada  

(Dünya Ekonomik Forumu - Küresel Rekabet 

Raporu, 2014-15).

Madencilik ve petrol, Kolombiya Hükümetinin 

en çok önem verdiği alanların başında 

gelmektedir. Ülke, zengin petrol ve değerli 

maden rezervlerine sahiptir. 

Ekonominin lokomotifi, yıllık %10,3’lük büyüme 

ile petrol ve madencilik üretimi olmuştur. 

Tarım, inşaat, madencilik, enerji, altyapı ve 

innovatif sektörler devlet tarafından 

desteklenmektedir.

Hizmetler sektörü GSYİH’nin %56’sını, imalat 

sanayi GSYİH'nin %12’sini oluşturur. 

Kolombiya, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 

2016-2017 döneminde öncelikli ülkelerden birisi 

olarak belirlenmiştir. 

TÜRKİYE-KOLOMBİYA İKİLİ TİCARİ 
İLİŞKİ (2016 YILI VERİLERİ)  

Türkiye’nin Kolombiya’ya İhracatı: 

154,6   milyon ABD Doları 

Türkiye’nin Kolombiya’dan İthalatı:

720,4   milyon ABD Doları 

Ticaret Hacmi:

875,1  milyon ABD Doları 

Kolombiya’ya İhraç Edilen Başlıca Ürünler:

Demir - çelik 

Otomotiv yan sanayi

Çimento.

Kolombiya’dan İthal Edilen Başlıca Ürünler: 

Taş kömürü

Muz

Havlu

Bebek bezleri

YATIRIMDA ÖNCELİKLİ ALANLAR

Uluslararası petrol şirketleri, Kolombiya’da 
oldukça aktif arama çalışmaları sürdürmektedir. 

Petrokimyasallar ve rafineri genişletme 
projelerinde potansiyel mevcuttur.

İnşaat ve altyapı sektöründe Kolombiya’nın 
ulaşım altyapısının oldukça zayıf olması, 

özellikle karayolları ve köprülerin yenilenme 
ihtiyacı sebebiyle büyük bir altyapı açığı 

bulunmaktadır. 

Ülkede demiryollarının da neredeyse yok 
denecek kadar yetersiz oluşu karayollarının 

önemini ve aciliyetini arttırmaktadır. 

Ülkeye yeni tünel, liman, havaalanı inşası ve 
yenilenmesi için önemli yatırımlar gerekmektedir. 

Ülkede konut açığı yaklaşık 1,1 milyon 

seviyesindedir. 

Özellikle altyapı ve konut inşaatı, inşaat 

malzemeleri, inşaat ekipmanları, denizcilik, 

lojistik, açık denizde petrol arama faaliyetleri, 

petrol ve doğal gaz keşif ekipmanları, kirlilik 

kontrol ekipmanları, su arıtma, güvenlik 

sistemleri, nakliye ekipmanları, toplu ulaşım 

sistemleri tarım, biyoyakıt (etanol), enerji, 

sağlık, turizm ve TV dizileri gibi alanlarda 
yatırım potansiyeline sahiptir.

TEŞVİK EDİLEN HİZMET VE 
ÜRETİM SEKTÖRLERİ

Sağlık, ekoturizm, yazılım ve bilgi teknolojileri 

(IT), elektrik enerjisi, iş süreçlerinde dış 
kaynak kullanımı ve işletmelerin yabancı 
ülkelere kaydırılması (off-shoring) gibi 

alanlar yeni ve gelişimi teşvik edilen hizmet 
sektörleridir. 

Kozmetik, otomotiv, çelik, tekstil - moda - 

tasarım, grafik iletişim (bilgisayar) gibi imalat 

sanayi sektörlerinde rekabetçi üretim teşvik 
edilmektedir. 

Şekerli ve çikolatalı mamuller, palm 
yağı-bitkisel yağlar-biyoyakıt, süt mamulleri, 

karides ve sığır üretimi ve bahçecilik 
(horticulture) gibi tarıma dayalı sektörlerde de 

katma değeri yüksek ve yenilikçi üretim 
desteklenmektedir.
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok. 

No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx) 

Faks : (90) (212) 270 30 92 
E-Posta : info@deik.org.tr
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