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Ülke görünümü (2015):

Belarus, otomotiv, kimya ve petrokimya,

Nüfusu 9,5 milyon

metalurji, tekstil, makine imalatı, gıda,

Nüfus etnik dağılımı:

(%81,2 Belaruslu, %11,4 Rus, %3,9

ağaç işleme ve mobilya, ilaç endüstrisi,
otomobil yedek parça imalatı, et işleme ve
et ürünleri üretimi, buzdolapları ve

Polonyalı, %2,4 Ukraynalı)

soğutucu ekipmanlar, sentetik iplik üreti-

Ülkede yaşayan 512 Türk nüfus olduğu biliniyor

mi gibi sektörlerde dünyanın önde gelen

Okur yazarlık oranı: %99,6

üreticileri arasında yer alıyor.

Ortalama yaşam süresi: 70 yıl

Belarus gıda ve tarım ürünleri

1000 kişiye düşen otomobil sayısı 303 adet

ihtiyacının %90’ını kendi üretimi ile karşılıyor.

Genel Ekonomik Görünüm:
2015 ekonomik büyüme oranı: -%3,9
2016 Mayıs itibariyle işsizlik oranı: %1,1
Dünya Bankası Doing Business 2016
raporuna göre, Belarus iş yapma kolaylığı açısından

189 ülke arasında 44. sırada yer alıyor.
Sovyetler Birliği döneminden kalma kamu
işletmelerinin üretimde ağırlığı fazla. Ekonominin
temelini oluşturan büyük ağır sanayi tesisleri
devletin kontrolünde.

Geniş kara, hava ve demiryolu ulaşım
ağına sahip olan Belarus aynı zamanda
Avrupa ulaştırma sisteminin önemli
parçasını oluşturan ana ulaşım
hatlarının geçtiği ülke.

Süt ve süt ürünleri sektörü çok gelişmiş
olup, dünya toplam süt ürünleri
ihracatının yaklaşık %5’i;
tereyağı ihracatının %11’i;
peynir ihracatının %5,7’si
Belarus tarafından gerçekleştiriliyor.
Belarus dışa açık ekonomi politikaları yürütmekte.
Dünyanın 190’dan fazla ülkesi ile

ticaret ilişkileri bulunuyor.
Rusya Belarus’un en büyük ticaret
ortağı olup, ülkede Rus şirketlerinin önemli
yatırımları bulunuyor.

Rusya’nın karşılaştığı ekonomik
sorunların kısa ve orta dönemde
Belarus’a yansıması beklenebilir.
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Belarus Dış Ticareti:
Belarus’un ithalatında başlıca ürünler:
Petrol, mineral yakıtlar, makine teçhizat,
nükleer reaktör, elektronik teçhizat, meyve,

Potansiyel işbirliği / Yatırım alanları:
Belarus’un bağımsızlığını
ilk tanıyan ülke Türkiye.

plastik ve ürünleri

Belarus Türk özel sektörü tarafından

Belarus’un ihracatında başlıca ürünler:

yeterince tanınmıyor.

Mineral yakıtlar, gübre, bal, yumurta, hayvansal gıdalar, kara taşıtları, makine teçhizat

Türk ürünlerinin Belarus’a doğrudan ihracatının
yanı sıra, Rusya ve AB ülkeleri üzerinden de girmesi

Başlıca ithalat yapılan ülkeler:

nedeniyle ikili ticaret hacmimizin bilinenin

Rusya, İngiltere, Ukrayna, Hollanda, Almanya

üzerinde olduğu belirtiliyor.

Başlıca ihracat yapılan ülkeler:

2015 yılı itibarıyla Türk inşaat şirketleri tarafından

Rusya, Çin, Almanya, Polonya, Ukrayna

Belarus’ta toplam tutarı

Türkiye-Belarus Ticaret Rakamları
(Ekonomi Bakanlığı-2015)

918 milyon ABD Doları olan

Toplam Dış Ticaret Hacmi:

Belarus, yatırımcı ve ihracatçı açısından,

398 milyon ABD Doları

550 milyonluk AB ve 280 milyonluk BDT

Türkiye’den Belarus’a yapılan ihracat:
205 milyon ABD Doları
Başlıca ihracat kalemleri:

46 proje üstlenildi.

pazarlarına kolay ulaşım, 180 milyondan fazla
nüfusa sahip olan Avrasya Ekonomik Birliği
pazarına doğrudan giriş imkanı anlamına geliyor.

Sentetik filament iplikleri, örme mensucat,

Yabancı yatırımların artması için son yıllarda yatırım

karayolu taşıtları için aksam, domates, üzüm

mevzuatı büyük ölçüde serbestleştirildi;

Türkiye’nin Belarus’dan yaptığı ithalat:
193 milyon ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri:

yabancı sermayeli şirketlerin vergi yükünün
azaltılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.
Bu sayede son 5 yılda yabancı yatırımcı sayısı
%50’ye yakın artış gösterdi.

Demir-çelikten yarı mamuller, sentetik
filament demetleri, potaslı mineral veya
kimyasal gübreler, sentetik devamsız lifler
demir veya alaşımsız çelikten teller
Toplam Dış Ticaret Dengesi:
Türkiye lehine 13 milyon ABD Doları
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