
NOTLAR KÜBA

KÜBA
Başkenti: Havana

Devlet Başkanı: Raúl Castro

Hükümet Başkanı/Başbakan: Miguel 
Díaz-Canel

Yüzölçümü: 109,884 km²

Nüfusu: 11,210,064 

Para Birimi: Küba Pezosu

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 93,4 milyar ABD Doları

GSYİH/kişi başı: 12.530 ABD Doları

Büyüme oranı: %4.0

İşsizlik oranı: %3

Ekonominin sektörel dağılımı: 
Tarım % 4, Sanayi % 23,5, Hizmetler % 72,7

Dış ticaret hacmi: 
8.3 milyar ABD Doları

Ana ihracat kalemleri: 
Mineral yakıtlar ve mineral yağlar;  Şeker ve 

şeker ürünleri; Eczacılık ürünleri; Tütün ve 
tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; Nikel 

ve nikelden eşya

Ana ithalat kalemleri: 
Nükleer reaktörler, kazan, makine ve 
cihazlar; hububat; elektrikli makine ve 
cihazlar, Motorlu kara taşıtları, aksam 

parçaları; Mineral yakıtlar, mineral yağlar

İhracatında başlıca ülkeler: 
Kanada %24,1; Çin %19,6; İspanya %8,2; 

Hollanda %4,5; Belçika %3,2

İthalatında başlıca ülkeler: 
Çin %28,3; İspanya %16,1; Brezilya %7,7; 

Kanada %5,8; İtalya %5,5 

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016) 

Türkiye’nin Küba’ya ihracatı: 

6,2 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler: 

Buğday unu, Demir/çelik çubuklar, Mayalar, 

sabunlar yüzey aktif organik maddeler, 

elektrik lambası ve aksam parçaları, mutfak 

eşyası, Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 

cihazları

Türkiye’nin Küba’dan ithalatı: 

13,7 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler: 

Odun kömürü, insan ve hayvan kanı, serum aşı, 

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar, etil alkol, güzellik makyaj 

cilt ürünleri, parfüm, kahve, şeker

Ticaret hacmi: 

20 milyon ABD Doları

Ticaret dengesi: 

Küba lehine 7,4 milyon ABD Doları

KÜBA EKONOMİSİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve 

diğer başlıca finans kuruluşlarına üye olamadı-

ğından doğrudan borç ve kredi temin edeme-

mektedir.

Yabancı şirketler ancak Küba devlet şirketleriy-

le ortak şirketler kurarak ülkede yatırım 

yapabilmektedir. Küba’daki yabancı yatırımların 

%25’i İspanya, %15’i Venezuela, %14’ü Kanada 

ve %11’i İtalyan firmalarınca gerçekleştirilmek-

tedir.

Küba, başlatmış olduğu ekonomik reform

çalışmaları çerçevesinde Mariel Limanı ve Özel 

Kalkınma Bölgesi projesini hayata geçirmiştir.

Bu bölgede yatırım yapacak firmalara 

ayrıcalıklar tanınması öngörülmektedir.

Tarım iş gücü azami %21 olan Küba’da, tarım 

sektöründe şekerkamışı, tütün, turunçgiller, 

kahve ve pirinç önemli üretim ve ihracat 

kalemlerindendir.

Sosyalist rejimde özellikle önem verilen 

balıkçılık ve hayvancılık hala önemli üretim 

kalemleri arasında yer almaktadır. Turizm, 

özellikle son yıllarda yeniden eski canlılığını 

kazanmıştır. Turizm gelirleri GSMH’nın %60’nı 

oluşturmaktadır.

Küba'nın en büyük dış ticaret ortakları Kanada, 

Çin, Venezüella ve İspanya’dır.

Küba, Venezüella ile Hugo Chávez'in iktidara 

gelmesiyle birlikte ekonomik anlaşmalar 

yapmış ve bu sayede ekonomisini bir ölçüde 

rahatlatmıştır. 2004 yılı sonunda Küba ile 

Venezüella arasında imzalanan İşbirliği 

Anlaşması kapsamında Küba, Venezüella’ya 

40.000 doktor göndermiş olup, karşılığında 

günde 100.000 varil petrol almaktadır.

Küba, dünyada önde gelen nikel ve kobalt 

üreticisi ve tedarikçisi konumundadır.

Ülkenin gıda ihtiyacının % 80’i ithalatla 

karşılanmaktadır. Küba ilaç sektörü, 40’a yakın 

ülkeye 38 çeşit ilaç sağlamaktadır.

Küba pazarına girmek isteyen firmalar için iki 

seçim vardır. Bu alternatifler devlet 

kontrolünde çalışan Kübalı ortak firma ile 

yatırım ortaklığı kurmak veya devlet 

kontrolündeki firmaya ihracat yapmaktır. 

Küba’ya satış yapmak isteyen firma doğrudan 

yetkilendirilmiş Kübalı ithalatçı firma ile ilişki 

kurmalıdır. Alım satım kararları, politik 

görüşmeler ve ihracat finansmanı sağlanması 

olanağına göre değerlendirilmektedir. İhracatta 

peşin ödeme (akreditif) tercih edilmelidir.

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI
Küba’ya Gıda ve Tarım Ürünleri 

İhraç Potansiyelimiz:

Buğday unu, zeytinyağı, şekerli mamuller, 

çikolatalı ürünler, bisküvi, mayalar.

Küba’ya Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyelimiz:

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik 

maddeleri, plastik eşya, sofra ve mutfak 

eşyaları, demir çelik.

Küba Yönetimi, 18 Nisan 2011 tarihinde kabul 

edilmiş “Ekonomik ve Sosyal Politika Rehberi” 

çerçevesinde, ekonomisini ve ticaretini yeniden 

yapılandırmak ve daha fazla yabancı sermaye 

çekmek üzere adımlar atmaktadır.

Kanunda zikredilen öncelikli sektörler ise şu 

şekilde sıralanmaktadır;

Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere)

Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere)

Şeker (Küba’da 500 yıllık geçmişi olan bu alana 

uzun zamandır yatırım yapılmamıştır; bu 

manada, özellikle modernizasyona matuf 

projeler beklenmektedir.)

Tüm sanayi yatırımları prensip olarak öncelikli 

değerlendirilecektir. Yapısal değişime hizmet 

edecek olanlar ayrıca desteklenecektir. (Kimya, 

demir-çelik ve elektronik sektörleri, özellikle 

dile getirilmektedir.)

Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı 

beklenmektedir.)

Taşımacılık ve lojistik

Sağlık-sağlık turizmi (DTÖ-Hizmetler Ticareti 

Genel Anlaşması, mod 2 ile uyumlu olarak)

Müteahhitlik ve inşaat

Enerji ve madencilik

Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik 

alanlarının modernizasyonuna 

yönelik yatırımlar

Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji (Küba’nın 

güçlü olduğu bu alanda, üretim kapasitesinin 

arttırılması hedeflenmektedir.)

Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içinde 

% 68 paya sahip olduğu Küba’da; Minbas, 

Mintur, Micons, Minil, Minal, Minagri, Mintrans 

gibi devlet kurumlarının üretim konusunda 

yabancı yatırımcılarla işbirlikleri mevcuttur.

Küba’daki yabancı yatırımların ülkelere göre 

dağılımı ise şu şekildedir:

İspanya (%25), Venezuela (%15), Kanada 

(%14), İtalya (%11) ve diğer ülkeler (%35). 
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KÜBA

KÜBA
Başkenti: Havana

Devlet Başkanı: Raúl Castro

Hükümet Başkanı/Başbakan: Miguel 
Díaz-Canel

Yüzölçümü: 109,884 km²

Nüfusu: 11,210,064 

Para Birimi: Küba Pezosu

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 87,1 milyar ABD Doları

GSYİH/kişi başı: 12.530 ABD Doları

Büyüme oranı: %4.0

İşsizlik oranı: %3

Ekonominin sektörel dağılımı: 
Tarım % 4, Sanayi % 23,5, Hizmetler % 72,7

Dış ticaret hacmi: 
4.9 milyar ABD Doları

Ana ihracat kalemleri: 
Mineral yakıtlar ve mineral yağlar;  Şeker ve 

şeker ürünleri; Eczacılık ürünleri; Tütün ve 
tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; Nikel 

ve nikelden eşya

Ana ithalat kalemleri: 
Nükleer reaktörler, kazan, makine ve 
cihazlar; hububat; elektrikli makine ve 
cihazlar, Motorlu kara taşıtları, aksam 

parçaları; Mineral yakıtlar, mineral yağlar

İhracatında başlıca ülkeler: 
Kanada %24,1; Çin %19,6; İspanya %8,2; 

Hollanda %4,5; Belçika %3,2

İthalatında başlıca ülkeler: 
Çin %28,3; İspanya %16,1; Brezilya %7,7; 

Kanada %5,8; İtalya %5,5 

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016) 

Türkiye’nin Küba’ya ihracatı: 

6,2 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler: 

Buğday unu, Demir/çelik çubuklar, Mayalar, 

sabunlar yüzey aktif organik maddeler, 

elektrik lambası ve aksam parçaları, mutfak 

eşyası, Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve 

cihazları

Türkiye’nin Küba’dan ithalatı: 

13,7 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler: 

Odun kömürü, insan ve hayvan kanı, serum aşı, 

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan ilaçlar, etil alkol, güzellik makyaj 

cilt ürünleri, parfüm, kahve, şeker

Ticaret hacmi: 

20 milyon ABD Doları

Ticaret dengesi: 

Küba lehine 7,4 milyon ABD Doları

KÜBA EKONOMİSİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve 

diğer başlıca finans kuruluşlarına üye olamadı-

ğından doğrudan borç ve kredi temin edeme-

mektedir.

Yabancı şirketler ancak Küba devlet şirketleriy-

le ortak şirketler kurarak ülkede yatırım 

yapabilmektedir. Küba’daki yabancı yatırımların 

%25’i İspanya, %15’i Venezuela, %14’ü Kanada 

ve %11’i İtalyan firmalarınca gerçekleştirilmek-

tedir.

Küba, başlatmış olduğu ekonomik reform 

çalışmaları çerçevesinde Mariel Limanı ve Özel 

Kalkınma Bölgesi projesini hayata geçirmiştir. 

Bu bölgede yatırım yapacak firmalara 

ayrıcalıklar tanınması öngörülmektedir.

Tarım iş gücü azami %21 olan Küba’da, tarım 

sektöründe şekerkamışı, tütün, turunçgiller, 

kahve ve pirinç önemli üretim ve ihracat 

kalemlerindendir.

Sosyalist rejimde özellikle önem verilen 

balıkçılık ve hayvancılık hala önemli üretim 

kalemleri arasında yer almaktadır. Turizm, 

özellikle son yıllarda yeniden eski canlılığını 

kazanmıştır. Turizm gelirleri GSMH’nın %60’nı 

oluşturmaktadır.

Küba'nın en büyük dış ticaret ortakları Kanada, 

Çin, Venezüella ve İspanya’dır.

Küba, Venezüella ile Hugo Chávez'in iktidara 

gelmesiyle birlikte ekonomik anlaşmalar 

yapmış ve bu sayede ekonomisini bir ölçüde 

rahatlatmıştır. 2004 yılı sonunda Küba ile 

Venezüella arasında imzalanan İşbirliği 

Anlaşması kapsamında Küba, Venezüella’ya 

40.000 doktor göndermiş olup, karşılığında 

günde 100.000 varil petrol almaktadır.

Küba, dünyada önde gelen nikel ve kobalt 

üreticisi ve tedarikçisi konumundadır. 

Ülkenin gıda ihtiyacının % 80’i ithalatla 

karşılanmaktadır. Küba ilaç sektörü, 40’a yakın 

ülkeye 38 çeşit ilaç sağlamaktadır.

Küba pazarına girmek isteyen firmalar için iki 

seçim vardır. Bu alternatifler devlet 

kontrolünde çalışan Kübalı ortak firma ile 

yatırım ortaklığı kurmak veya devlet 

kontrolündeki firmaya ihracat yapmaktır. 

Küba’ya satış yapmak isteyen firma doğrudan 

yetkilendirilmiş Kübalı ithalatçı firma ile ilişki 

kurmalıdır. Alım satım kararları, politik 

görüşmeler ve ihracat finansmanı sağlanması 

olanağına göre değerlendirilmektedir. İhracatta 

peşin ödeme (akreditif) tercih edilmelidir.

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI
Küba’ya Gıda ve Tarım Ürünleri 

İhraç Potansiyelimiz:

Buğday unu, zeytinyağı, şekerli mamuller, 

çikolatalı ürünler, bisküvi, mayalar.

Küba’ya Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyelimiz:

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik 

maddeleri, plastik eşya, sofra ve mutfak 

eşyaları, demir çelik.

Küba Yönetimi, 18 Nisan 2011 tarihinde kabul 

edilmiş “Ekonomik ve Sosyal Politika Rehberi” 

çerçevesinde, ekonomisini ve ticaretini yeniden 

yapılandırmak ve daha fazla yabancı sermaye 

çekmek üzere adımlar atmaktadır.

Kanunda zikredilen öncelikli sektörler ise şu 

şekilde sıralanmaktadır;

Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere)

Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere)

Şeker (Küba’da 500 yıllık geçmişi olan bu alana 

uzun zamandır yatırım yapılmamıştır; bu 

manada, özellikle modernizasyona matuf 

projeler beklenmektedir.)

Tüm sanayi yatırımları prensip olarak öncelikli 

değerlendirilecektir. Yapısal değişime hizmet 

edecek olanlar ayrıca desteklenecektir. (Kimya, 

demir-çelik ve elektronik sektörleri, özellikle 

dile getirilmektedir.)

Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı 

beklenmektedir.)

Taşımacılık ve lojistik

Sağlık-sağlık turizmi (DTÖ-Hizmetler Ticareti 

Genel Anlaşması, mod 2 ile uyumlu olarak)

Müteahhitlik ve inşaat

Enerji ve madencilik

Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik 

alanlarının modernizasyonuna 

yönelik yatırımlar

Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji (Küba’nın 

güçlü olduğu bu alanda, üretim kapasitesinin 

arttırılması hedeflenmektedir.)

Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içinde 

% 68 paya sahip olduğu Küba’da; Minbas, 

Mintur, Micons, Minil, Minal, Minagri, Mintrans 

gibi devlet kurumlarının üretim konusunda 

yabancı yatırımcılarla işbirlikleri mevcuttur.

Küba’daki yabancı yatırımların ülkelere göre 

dağılımı ise şu şekildedir: 

İspanya (%25), Venezuela (%15), Kanada 

(%14), İtalya (%11) ve diğer ülkeler (%35). 


