
MOZAMBİK CUMHURİYETİ 

Ülke görünümü (2015):

Nüfus: 25,8 Milyon

İşsizlik oranı: % 17

Kişi başı milli gelir: 402 ABD Doları (2016 tahmini)

Konuşulan dil: Portekizce6,000

Genel Görünüm: 
Ülkede bulunan doğal gaz rezervleri ile birlikte %7 

oranında büyüme gözlenen Mozambik 
ekonomisinin büyümeye devam edeceği 

öngörülmekte olup, orta ve uzun vadede ülkenin 
büyük atılımlar göstereceği tahmin edilmektedir.

Turizm sektörü yeterince gelişmemekle birlikte 
yüksek bir potansiyele sahiptir. 2013 yılında 

turizmden elde edilen gelirler %5,6 oranında artarken, 
2014 yılında ise %6,2 oranında 2015 yılında ise %7 

civarında artış tahmin edilmektedir.

Mozambik zengin doğal kaynaklara sahip 
bulunmaktadır. Bunların başlıcaları kömür ve 

doğalgazdır. 

Mozambik’de ülke nüfusunun çoğu kırsal kesimde 
yaşamakta ve geçimini tarım ile sağlamaktadır. 

Afrika’nın en güçlü hidroelektrik santraline sahip olan 
Mozambik’in yıllık enerji üretimi 

14,83 milyar kWh’dır. 
Tüketimi ise 10,19 milyar kWh’dır.

Sahraaltı Afrika’da en hızlı büyüme gösteren Mozam-
bik ekonomisinin 2014 yılında %7,4 civarında 

büyüdüğü, 2016 yılından itibaren de doğal kaynak 
sektörünün hızlı yükselişiyle birlikte daha büyük 

oranlarda büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Potansiyel yatırım alanları:

Altyapı, enerji (doğalgaz, hidroelektrik), 
madencilik (kömür), turizm (oteller), 

lojistik-depolama ve 
tarımdır (susam, ağaç ürünleri, tütün).

Mozambik Dış Ticareti:
Mozambik ithalatında başlıca ürünler:

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar

İşlenmemiş aluminyum
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

Elektrik enerjisi
Pirinç 

Mozambik ihracatında başlıca ürünler:
Alüminyumdan çubuklar ve profiller

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
Taşkömürü

Linyit
Mineral maddeler

Başlıca ithalat yapılan ülkeler: 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Suudi 

Arabistan, Portekiz,  A.B.D.

Başlıca ihracat yapılan ülkeler: 
İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Portekiz, 

A.B.D., Japonya

Türkiye-Mozambik  Ticaret Rakamları 
(Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:
116 bin ABD Doları

Türkiye’den Mozambik’e  yapılan ihracat: 
43.844 bin ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

Makina 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı

Elektrikli cihazlar

Türkiye’nin Mozambik’e  yaptığı  ithalat: 
72.378 bin ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: 
Taşkömürü

Tütün ve tütün ürünleri
Aluminyum teller

Yağlı tohum ve meyveler

T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı resmi ziyaretleri kapsamında 
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