
NOTLAR VENEZUELA

VENEZUELA

Başkenti: Caracas

Devlet Başkanı: Nicolás Maduro

Hükümet Başkanı/Başbakan: Jorge Arreaza 

Yüzölçümü: 916.445 km²

Nüfusu: 31,7 milyon

Para Birimi: Venezuela bolivarı

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 509.9 milyar ABD Doları 

GSYİH/kişi başı: 12.739 ABD Doları

Büyüme oranı: -%5,7

İşsizlik oranı: %8,1

Ekonominin sektörel dağılımı: 

%3,9 Tarım; %32,9 Sanayi; %63,2 Hizmetler 

Ana ihracat kalemleri: 

Petrol (%95)

Ana ithalat kalemleri: 

Tarımsal ürünler, makine, otomotiv ve ulaştırma 

ekipmanları, ilaçlar, demir-çelik ürünleri

İhracatında başlıca ülkeler: 

ABD %26.6, Hindistan %13.7, Çin %11.7,

 Küba %6.4 

İthalatında başlıca ülkeler: 

ABD %18, Çin %15.4, Brezilya %9,4, 

Kolombiya %5,9, Meksika %4,2

VENEZUELA EKONOMİSİ

Venezuela ekonomisi derin bir krizdedir ve kısa 

vadede bu durumun değişmesi beklenmemekte-

dir. Ülkede gıda krizi devam etmektedir. 

Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde 

Venezuela 189 ülke arasında 186. sıradadır.

Petrol GSYİH’nın yaklaşık %50’sini ve ihracatın ise 

%95’ini sağlamaktadır.

Ancak, 2014 yılından sonra düşen petrol fiyatları, 

yetersiz makro ekonomik politikalar ülke 

ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 

Ülke gelirlerinin %96’sı petrol ihracatı kaynaklıdır. 

Petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde 

tasarruf edilmemesi ülke ekonomisi açısından 

oldukça olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Venezuela’nın iş ortamı genel olarak belirsiz 

olarak tanımlanmaktadır. Millileştirmeler, döviz 

kontrolleri, özel mülkiyet haklarına müdahale gibi 

birçok sorun vardır. Zengin doğal kaynaklar 

yabancı yatırım çekilmesi konusunda yeterli 

olmamaktadır.

İKİLİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
(T.C. Ekonomi Bakanlığı – 2016) 

Türkiye’nin Venezuela’ya ihracatı: 

18 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler: 

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, 

antibiyotikler, makarnalar ve kuskus, sabunlar, 

römorkörler ve itici gemiler, yontulmaya veya 

inşaata elverişli işlenmiş taşlar. 

Türkiye’nin Venezuela’dan ithalatı: 

65,2 milyon ABD Doları 

İthal edilen başlıca ürünler: 

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının 

veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, 

demir cevheri, diğer yağlı tohumlar ve meyveler, 

karbon.

Ticaret hacmi: 83,2 milyon ABD Doları 

Ticaret dengesi: 

Venezuela lehine 47,2 milyon ABD Doları.

POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Müteahhitlik sektörü, işbirliği açısından çok 

ciddi potansiyel arz etmektedir. Venezuela’da 

bugüne kadar Türk müteahhitleri tarafından 

555 milyon ABD doları değerinde 9 proje 

üstlenilmiştir.

Cumhurbaşkanı Maduro’nun ülkemizi ziyareti 

sırasında, ''Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela 

Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı arasında 

“Tamamlayıcı İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Anlaşmayla, TPIC ve Venezuela Devleti Petrol 

Şirketi PDVSA arasında “Petrokok Karşılığı 

Liman ve Taşıma Sistemini İyileştirme Projesi”, 

Türk Hava Yolları (THY) filosuna Caracas 

ve/veya Havana’dan yakıt ikmali, THY’na 

İstanbul teslimli uzun vadeli jet yakıtı satışı, 

depolama tesisleri ve barter anlaşmaları 

başlıkları altında işbirliğinin geliştirilmesi 
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