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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2020 2021 2022

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 30,6 36 39,5

Büyüme % -3 8,5 4,2

Nüfus Milyon Kişi 1,3 1,3 1,3

Kişi Başı Gelir USD 23 27,1 29,7

Enflasyon % -0,9 7 3,1

İşsizlik Oranı % 6,8 6,5 6

Cari Denge / 

GSYH
% -0,6 -1,8 -2

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -4,9 -2,9 -2,4

İhracat Milyar USD 16,9 - -

İthalat Milyar USD 17,8 - -

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2021, Trademap
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1. DIŞ TİCARET

Estonya dünyanın en fazla ihracat yapan 73. ülkesi olup, Myanmar’ın altında

Letonya’nın ise üzerinde yer almaktadır. Dış ticaret hacminin GSYH’ye oranı

%142’dir. Avrupa Birliği (EU27) Estonya ihracatının %62’sini, ithalatının ise

%57’sini oluşturmaktadır. Ülke dünya ihracatının %0,1’ini gerçekleştirmektedir.

İhracatın son 5 yıllık ortalama büyüme hızı %4 olmuştur. Dış ticaret son 20

yıldır açık vermektedir. 2020 yılında 17,8 milyar USD’lik ithalata karşılık 16,9

milyar USD ihracat yapılmış ve 874 milyon USD dış ticaret açığı verilmiştir.

Ülkenin en önemli ilk 5 ihracat pazarı Finlandiya, İsveç, Letonya, Rusya ve

ABD’dir. Elektrikli cihazlar, enerji, ağaç ve ahşap eşyalar, makinalar ve

mobilyalar en fazla ihracatı yapılan ilk 5 sektördür. En fazla ithalat yapılan

ülkeler sıralamasında Almanya, Çin, Rusya, Finlandiya ve Polonya ilk 5’tedir.

Elektrikli cihazlar, enerji, makinalar, otomotiv ve plastikler en fazla ithalatı

yapılan ilk 5 sektördür. 2022’de mal ihracatının %4, ithalatının ise %6 artacağı

tahmin edilmektedir. 2023 ve sonrası dönemde ise Estonya ticaret hacminin

yıllık ortalama %7,5 civarında büyümesi beklenmektedir.
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2. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET

Türkiye Estonya ile yaptığı ticarette son 12 yıldır açık vermektedir. Estonya

ülkemiz ihracatında 114., ithalatında ise 77. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin

Estonya’nın ithalatından aldığı pay 2020 yılında %1 seviyesinde olup, bu oran

son 20 yılda yaklaşık ikiye katlanmıştır. 2021 yılında ülkeye yapılan ihracat

%59,6 artarak 126,3 milyon USD’ye yükselirken, ülkeden yapılan ithalat %38,3

artarak 230 milyon USD’ye yükselmiş ve bunun neticesinde 103,7 milyon USD

ticaret açığı oluşmuştur. Son 5 yıllık dönemde ülkeye yapılan ihracat yıllık

ortalama %2,2 küçülmüştür (ihracat 2016 yılında 180 milyon USD’ye

yükseldikten sonra takip eden 5 yılda aralıksız bir şekilde daralmıştır).

Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ürünler arasında gemiler, demir-çelikten eşya,

makinalar, demir ve çelik ve elektrikli cihazlar üst sıralarda yer almaktadır. İthal

edilen ürünlerde ise demir ve çelik, elektrikli cihazlar, ağaç ve ahşap eşya,

enerji ve tıbbi cihazlar öne çıkmaktadır.
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3. İHRACAT POTANSİYELİ

ITC verilerine göre Estonya’nın tüm dünyaya toplam 10 milyar USD tutarında

daha fazla ihracat yapma potansiyeli hesaplanmaktadır. Bu tutar ihracat

pazarlarına göre detaylandırıldığında; ABD, İsveç ve Rusya ülkenin en fazla

ihracat artırımı yapılma potansiyeli olan ilk 3 pazarı konumundayken, Türkiye

ise 187 milyon USD’lik ekstra ihracat potansiyeli ile Estonya ihracatının

artmasında en büyük potansiyele sahip 16. ülkedir. Benzer hesaplama Türkiye

için yapıldığında ise, Estonya pazarı ülkemizin en fazla ihracat yapma

potansiyeli bulunan ilk 40 ülke arasında yer alamamaktadır.
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