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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 323 270 314

Büyüme % 3,2 -7,0 10,6

Nüfus Milyon Kişi 49 50 51

Kişi Başı Gelir USD 6.540 5.368 6.156

Enflasyon % 3,5 2,5 3,5

İşsizlik Oranı % 10,5 16,1 13,7

Cari Denge / 

GSYH
% -4,6 -3,4 -5,7

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -3,5 -7,0 -6,8

İhracat Milyar USD 39,5 31,0 40,5

İthalat Milyar USD 50,4 43,5 61,1

Harita

Kaynak: IMF, Trademap
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1. KOLOMBİYA EKONOMİSİ 

GENEL GÖRÜNÜMÜ

1960’lardan itibaren özellikle kahve ihracatının teşvik edilmesine yönelik

politikalar sebebiyle kapalı bir görünüme sahip olan Kolombiya ekonomisi

1989 yılından itibaren enerji gelirlerindeki artış, ticaret, iş gücü, finansal

sektörde gerçekleşen reformların da etkisiyle daha açık bir ekonomiye doğru

dönüşmüştür. 1999 yılında ortaya çıkan siyasi skandalın etkisiyle reformlar

aksamış, ekonomi doğal kaynak zenginlikleriyle öne çıkmaya başlamıştır.

Ülkede başlıca doğal kaynaklar, petrol, doğal gaz, kömür, demir cevheri, nikel,

altın, bakır, elmas ve hidroelektriktir. Dünyanın en büyük dördüncü kahve

üreticisi olan Kolombiya’da 2021 yılı ilk çeyreği itibariyle tarımın GSYH’deki

payı %8,5 ile yüksektir. Ayrıca şeker kamışı, palm yağı bitkisi, muz ve pirinç

üretilmektedir. Ülkede tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı %20’nin,

kayıt dışı çalışanların oranı ise %45’in üzerindedir.

Altyapının yeterince gelişmemiş olması, emek verimliliğinin düşük olması,

vergi sisteminin karmaşıklığı ve tarife-dışı engeller ekonomide başlıca sorunlar

olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, petrol ve madencilik sektörünün ülke

ihracatında önemli yer kaplaması, ülkeyi dış şoklara ve emtia fiyatlarındaki

dalgalanmalara karşı hassas bırakmaktadır.

Salgının başladığı 2020 yılında, Venezuela’dan gelen mülteci akımlarının da

etkisiyle Kolombiya ekonomisi %7 daraldı. Salgının etkisi homojen olmazken

inşaat ve perakende sektörleri salgından daha olumsuz etkilendi. Bahsedilen

iki sektör 2020 yılında sırasıyla %25 ve %15 daralırken imalat sanayi

salgından olumsuz etkilenmesine karşın %7,7 ile diğer sektörlere oranla daha

ılımlı küçüldü. Madencilik sektöründe ise petrol fiyatlarındaki düşüşün de

etkisiyle küçülme %16 seviyesinde gerçekleşti.
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Kaynak: Kolombiya İstatistik Ofisi, Ç12022

Kolombiya ekonomisinin sektörel dağılımı şu şekildedir:



KOLOMBİYA BİLGİ NOTU

2021 yılının ilk çeyreğinde toparlanma zayıf seyrederken ikinci ve üçüncü

çeyreklerde baz etkisiyle ekonomi güçlü büyüme sergiledi. Yılın ilk çeyreğinde

%1 büyüyen ekonomi ikinci ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla %17,6 ve %13,2

büyüdü.

IMF Ekim ayında Kolombiya ekonomisinin 2021 yılında %7,6 olacağını

öngörürken gerçekleşen oran %10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılının

son çeyreğinde %10,5 büyüyen ekonomi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü

verilere göre %8,3 genişlemiştir. 2022 yılında %5,8 büyüyeceği tahmin edilen

Kolombiya’nın önümüzdeki dönemde %3-3,5 bandında büyüyeceği

öngörülmektedir.

2008 yılında ılımlı da olsa bütçe fazlası veren Kolombiya’da GSYH cinsinden

kamu borcu %33 civarında gerçekleşmiştir. Takip eden yıllarda bütçe açığı

%3,3’e kadar yükselse de kamu borcunda ciddi yükseliş olmamış, 2012 yılında

petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle hükümet bütçe fazlası vermeye

başlamıştır.

2014 yılından itibaren ise petrol fiyatlarındaki düşüş, Venezuela üzerinden

gelen mülteci akımının da etkisiyle bütçe giderlerinde sert yükselişler

yaşanmış, kamu borcu mili gelire oranla %40’ın üzerine çıkmıştır. 2019 yılına

gelindiğinde giderek artan kamu borcu milli gelire oranı %52’ye ulaşırken aynı

dönemde bütçe açığı %3,5 olmuştur.

Salgının etkisiyle bütçe açığı finanse etmek amacıyla borç alınması, sağlık

harcamaları kamu giderlerinin yükselmesine neden olurken bütçe gelirleri %15

azalmıştır. Buna paralel olarak, yıl genelinde bütçe açığı %7’ye, kamu borcu

ise %65’in üzerine yükselmiştir.

2. KOLOMBİYA BÜTÇE DENGESİ
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2021 yılının ilk üç çeyreğinde hükümet gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine

göre %23 artarken giderler %9 seviyesinde yükselmiştir. IMF tahminine göre yıl

genelinde bütçe açığının milli gelire oranla %6,8’e gerilediği tahmin edilirken

GSYH cinsinden kamu borcunun %65 seviyesinde olduğu düşünülmektedir.

Kolombiya cari dengesi genellikle açık vermektedir. Ülkenin mal ihracatı enerji

gelirlerine oldukça bağımlığı olduğu için petrol fiyatlarındaki oynaklıklar cari

açıkta bozulma olarak göze çarpmaktadır. 2015 yılında GSYH cinsinden 6,6

açık verilirken takip eden yıllarda hem ihracat hem de ithalatın düşmesiyle cari

açıkta dengelenme yaşanmıştır. Bu dönemde yurtdışında yaşayan

Kolombiyalıların ülkeye getirdiği döviz gelirleri cari dengedeki bozulmayı

sınırlamıştır. 2016 ile 2019 yılları arasında cari açık yılda ortalama 13 milyar

USD civarında olurken milli gelire oranla %4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2020 yılında ihracat gelirleri bir önceki yıla göre 16 milyar USD azalırken

ithalat 22 milyar USD gerilemiştir. Yurtdışında yaşayan Kolombiyalıların

transfer gelirleri 2020 yılında bir önceki yıla göre %3 azalarak 9,7 milyar USD

seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı yılda, cari açığın milli gelire oranı %3,4

seviyesinde kaydedilmiştir.

2021 yıl genelinde hizmet gelirleri bir önceki yıla göre %30 artarak 7,6 milyar

USD olurken transfer gelirleri %23 yükselerek 11,9 milyar USD olmuştur. Buna

karşın, hizmet giderleri ve birincil gelir dengesinden ithalatlar sırasıyla %40 ve

%50 artarak cari açığın bir önceki yıla göre artmasına neden olmuştur. 2020

yılında 9,2 milyar USD açık veren Kolombiya cari dengesi 2021 yılında 17,8

milyar USD açık vermiştir.

3. KOLOMBİYA CARİ DENGESİ
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Güçlü Yönleri: Kolombiya’daki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun yatırımcı

dostu olması ve büyüme yanlısı politikaları desteklemesi, ekonomiye güveni

artırmaktadır. Kolombiya kusursuz bir borç siciline sahiptir. 2020 ve 2021

yıllarında mali kural geçici olarak uygulanmazken orta ve uzun vadede mali

konsolidasyonun süreceği öngörülmektedir.

Zayıf Yönleri: Salgın sonrası küresel büyümenin yavaşlaması ve zayıf dış

ortam, Kolombiya’nın ABD’ye petrol ihracatının ülke ekonomisi için ne kadar

önemli olduğunu gözler önüne serdi. Güvenlik durumunun kötüleşmesi, iş

dünyası, yabancı yatırımcı ve tüketici güveni üzerinde belirgin etkisi

bulunmaktadır. Bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da uzun vadeli ekonomik

büyümeyi teşvik etmek için hala acil bir yapısal reform gündemine ihtiyacı var.

Fırsatlar: Merkez Bankası tarafından belirlenen bir enflasyon hedeflemesi

politikasıyla oluşabilecek istikrarlı bir makroekonomik çerçeve, Kolombiya’nın

yatırım ortamını iyileştirir. 2020’de sert daralan altyapı ve inşaat projelerinin

2021 ve 2022’de hızlanacağı öngörülmektedir. Salgının şoku azaldıkça yabancı

yatırımların toparlanacağı öngörülürken bu durumun uzun vadeli büyümeyi

destekleyeceği, borçlanma maliyetlerini azaltacağı tahmin edilmektedir.

Tehditler: Ekonomik koşulların kısa vadede oynak seyretmesi, kredi

büyümesinin güçlü seyri ile varlık kalitesinde bozulmaya veya takipteki

alacaklarda artışa neden olabilir. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek

amacıyla vergi gelirlerindeki azalış ile Venezuelalı mültecilere yapılan insani

harcamalar Kolombiya mali dengesindeki yük olmaya devam edecektir.

4. KOLOMBİYA SWOT ANALİZİ
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Kolombiya dış ticareti genellikle açık vermektedir. Enerji ihracatının Kolombiya

ekonomisi için önemi yüksektir. Enerji ihracatı 2014 yılında toplam ihracatın

%65’ini oluştururken petrol fiyatlarındaki oynaklığın etkisiyle 2019 yılında bu

oran %55’in altına gerilemiştir. 2014 yılında 54,8 milyar USD olan ihracat 2019

yılında 39,5 milyar USD seviyesine kadar düşmüştür.

Salgının patlak vermesiyle petrol fiyatlarının dibi görmesi, enerji ihracatının bir

önceki yıla göre %40 azalmasına neden olmuştur. Kolombiya ihracatı 2020

yılında bir önceki yıla göre %21 azalarak 31 milyar USD olurken enerji

ihracatının payı %45’e kadar gerilemiştir. Enerji ihracatının düştüğü 2020 yılında

altın ve mücevher ihracatı yükselirken kahve ihracatı 3 milyar USD civarında

gerçekleşmiştir.

2020 yılında makinalar ve elektrikli cihazlar sektörlerinden ithalatlar tüm ithalatın

beşte birini oluşturmaktadır. Kolombiya ithalatı bir önceki yıla göre %14

azalarak 43,5 milyar USD olurken dış ticaret açığı aynı dönemde 12,4 milyar

USD olmuştur.

2021 yılında Kolombiya ihracatı ve ithalatı bir önceki yıla göre sırasıyla %30 ve

%40 artarak 40,5 ve 61,1 milyar USD olurken dış ticaret açığı 20,6 milyar USD

seviyesine yükselmiştir. Enerji ihracatı bir önceki yıla göre %41 artarak

Kolombiya ihracatının %45’ini tek başına karşılamıştır. Altın ihracatı 3,3 milyar

USD ile enerjiyi takip ederken kahve ihracatı 3,2 milyar USD seviyesinde

gerçekleşmiştir.

İthalat tarafında ise elektrikli cihazlar, makinalar ve otomotiv sektörleri öne

çıkmıştır. Üç grup ithalatın %30’unu oluşturmaktadır.

5. KOLOMBİYA DIŞ TİCARETİ
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6. KOLOMBİYA TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ

Türkiye Kolombiya ile dış ticaretinde net ithalatçıdır. 2014 yılında 630 milyon USD olan dış ticaret

açığı 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 1,4 ve 1,6 milyar USD seviyesine çıkmıştır. 2019 yılında

Türkiye’nin Kolombiya’dan ithalatı bir önceki yıla göre %24 azalarak 1,4 milyar USD seviyesine

gerilerken ihracatı aynı dönemde %4 artarak 256 milyon dolara yükselmiştir.

2020 yılında Türkiye’nin Kolombiya’dan ihracatının %15, Türkiye’nin Kolombiya’dan ithalatının

ise %30 azalmasıyla dış ticaret hacmi 1,2 milyar USD seviyesine gerilemiştir. 2021 yıl genelinde

Türkiye’nin Kolombiya’ya ihracatı bir önceki yıla göre %94 artarak 421 milyon USD olurken

Türkiye’nin Kolombiya’dan ithalatı ise %67 artarak 1,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021 yılında Türkiye’nin Kolombiya’ya ihracatının yarısını demir çelik sektöründen ihracat

oluşturmuştur. Demir çelik sektöründen ihracat 2021 yılında bir önceki yıla göre 3,2 kat artarak

192 milyon USD olmuştur.

Türkiye’nin Kolombiya’dan ithalatında enerji sektörü öne çıkmaktadır. 2020 yılında Türkiye’nin

Kolombiya’dan enerji ithalatı 920 milyon USD seviyesinden 2021 yılında 1,6 milyar USD

seviyesine yükselmiştir.
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