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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020 2021

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 26,9 24,6 27,7

Büyüme % 2,6 -7,9 9,0

Nüfus Milyon Kişi 6,5 6,5 6,5

Kişi Başı Gelir USD 4.167 3.799 4.244

Enflasyon % 0,0 -0,1 4,5

İşsizlik Oranı % 6,7 8,7 9,5

Cari Denge / 

GSYH
%

-0,6 0,5 -2,8

Bütçe Dengesi / 

GSYH
%

-3,1 -8,2 -5,0

İhracat Milyar USD 4,8 4,1 -

İthalat Milyar USD 11,3 10,1 -

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2021, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

1992 yılına kadar iç karışıkların hâkim olduğu ve iç karışıkların ekonomiye

büyük zarar verdiği El Salvador barışın sağlanmasından sonra turizmin

öncülüğünde büyüme göstermiştir. 1995 ve 2000’li yıllarda meydana gelen

depremler ülke ekonomisini olumsuz etkilerken 2000’li yıllarda ortalama

büyüme %1,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2004 yılında ABD ile imzalanan

serbest ticaret anlaşması ülkenin ihraç gelirlerinin artmasında etkili olurken

ABD’de yaşayan El Salvadorluların transferleri önemli gelir kaynakları

arasındadır. Tarımsal sulamanın %2’nin altında olduğu ülke aktif volkanik

dağların ortasında yer almaktadır. Ülke tarımsal ihtiyacının büyük çoğunluğunu

dışarıdan karşılamak zorunda olup tarımın milli gelir içerisindeki payı %5,6

seviyesindedir. Kolonileştiği dönemden itibaren kahve ihracatının yapıldığı

bölgede ayrıca pamuk, mısır ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. İmalat sanayi

iç karışıklardan olumsuz etkilenmiş, barış sonrası devlet teşvikleriyle imalat

sanayini destekleyici çalışmalar başlamıştır. İmalat sanayinde içecekler,

konserve gıda, organik gübre, çimento, kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri,

tütün, tekstil, petrol işleme tesisleri bulunmaktadır. Milli gelir içerisinde

sanayinin payı %26,3 seviyesinde olup hizmetler sektörü özellikle turizm

öncülüğünde milli gelirin önemli kısmını oluşturmaktadır. 2016 ile 2019 yılları

arasında ortalama %2,5 büyüyen ülke, salgının etkisiyle turizm sektörünün

sekteye uğraması ile 2020 yılında %7,9 daralmıştır. 2020 yılının ikinci

çeyreğinde %19,8 daralan ekonomi 2021 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla

%2,8 ve %25,3 büyümüştür. Üçüncü çeyrekte %11,7 büyüyen ülkenin 2021 yıl

genelinde %9 genişleyeceği tahmin edilmektedir.
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2. BÜTÇE DENGESİ

El Salvador bütçe dengesi genellikle açık vermektedir. GSYH cinsinden bütçe

açığı 2019 yılında %3,1 olurken 2020 yılında salgının etkisiyle %8,2

seviyesine yükseldi. Salgının ardından bütçe açığının devam edeceği

öngörülürken 2021 yılında bütçe açığının GSYH cinsinden %5 seviyesinde

olacağı öngörülmektedir.

3. CARİ DENGESİ

El Salvador genellikle cari açık vermektedir. 2020 yılında hizmet gelirlerinin

düşmesine karşın dış ticaret açığının azalması cari dengenin pozitif vermesine

neden olmuştur. Aynı dönemde, yurtdışında yaşayan El Salvadorluların

transfer gelirleri de cari fazla verilmesinde etkili olmuştur. 2021 yılının ilk

yarısında 400 milyon USD civarında açık veren ülkenin yıl genelinde GSYH

cinsinden %2,8 açık vereceği tahmin edilmektedir.
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4. SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönleri:

İnşaat sektörünün 2021’den itibaren yavaş ama istikrarlı büyüme göstereceği

tahmin edilmektedir. El Salvador, geniş inşaat projelerini destekleyen bölgesel

kalkınma fonlarının ilgisini çekiyor. Ulaştırma, enerji ve diğer sektörlerde

önemli açık göz önüne alındığında yeni altyapı için yüksek bir talep

bulunmaktadır. Hükümet, altyapıyı özellikle enerji hizmetleri ve ulaşımı

iyileştirme yönünde kararlı davranmaktadır.

Zayıf Yönleri: 

Sadece 1,5 milyar USD olarak tahmin edilen inşaat sektörü bölge ülkeler

arasında pazar değeri en düşük olarak öne çıkmaktadır. Küçük ekonomi, sınırlı

gelirler, hükümetin büyük projeleri desteklemesini sınırlamaktadır. Kamu-özel

ortaklığı modeli şu ana kadar ilgi görmedi. Yerli inşaat firmalarının sermayesi

ve bazı kilit alanlarda insan kaynakları sınırlıdır.

Fırsatlar:

Kalkınma fonları sektörü hedeflemesi nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde

yol yapım projeleri için sözleşme fırsatlarının artacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki ekonomik büyüme, yeni navlun yollarının geliştirilmesi de dahil

olmak üzere liman vb. ulaşım yatırımlarını teşvik edebilir. Turizm sektörünün

yeterince gelişmemiş olması nedeniyle yeni otel ve tatil köylerine yatırımlar

artabilir. İşçi dövizlerindeki potansiyel artış, hane halkı harcamalarını

artırabileceği gibi bu durum yeni konut inşaatlarını tetikleyebilir.

Tehditler:

Uyuşturucuya bağlı şiddet ve yolsuzluk endişe yaratmaya devam ederken bu

durum potansiyel yatırımcıların iştahını azaltıyor. Deprem başta olmak üzere

doğal afet riski yeniden yapılandırma çabalarına yönelik finansmanı

yavaşlatabileceği gibi altyapı gelişimini geciktirebilir. Ülkenin dış şoklardan

oldukça yüksek etkilenmesi, çeşitlendirme çabalarının yetersizliği ve politikalar

arasındaki tutarsızlıklar ekonomik risk olarak devam ediyor. Salgın sebebiyle

yabancı yatırımlar ve işçi dövizleri yavaşladı, bu sebeple özel ve kamu

projeleri gecikti.
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5. DIŞ TİCARET
El Salvador dış ticaretinde genellikle açık vermektedir. Dış ticaret açığı 2014

yılında 5,2 milyar USD seviyesinden 2018 ve 2019 yıllarında 6,5 milyar USD

seviyesine yükselmiştir. 2020 yılında salgının etkisiyle ihracat ve ithalat

sırasıyla %13 ve %11 azalarak 4,1 ve 10,1 milyar USD seviyesinde

gerçekleşirken dış ticaret açığı 5,9 milyar USD olmuştur.

El Salvador ihracatının beşte birini örme giyim eşyası oluştururken plastikler,

kağıttan eşya ve şeker mamulleri ihracatta öne çıkmaktadır. Ülkenin

ithalatında ise enerji kalemi 1 milyar USD ile ithalatın onda birini

oluşturmaktadır. Elektrikli cihazlar ve makinalar sektörlerinden ithalatın toplam

ithalat içerisindeki oranları sırasıyla %9,7 ve %6,4’tür. 2020 yıl genelinde 5,9

milyar USD açık veren ülkede 2021 yılının ilk on bir ayında dış ticaret açığı 7,7

milyar USD’nin üzerinde gerçekleşmiştir.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET
Türkiye El Salvador ile dış ticaretinde net ihracatçıdır. 2014 yılında 3,8 milyon

USD olan dış ticaret hacmi 2020 yılında 27,1 milyon USD seviyesine

yükselmiştir. İki ülke arasında ticaretin artmasında Türkiye’nin El Salvador’a

ihracatı öne çıkarken 2019 yılında 14,8 milyon USD olan ihracat 2020 yılında

25,2 milyon USD olmuştur. 2021 yılının ilk on bir ayında Türkiye’nin El

Salvador’a ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %100’ün üzerinde

artarak 41 milyon USD olurken Türkiye’nin El Salvador’dan ithalatı ise aynı

dönemde 2,5 kat artarak 6 milyon USD civarında olmuştur. Demir çelik,

kağıttan eşya ve plastikler sektörleri Türkiye’nin El Salvador’a ihracatında öne

çıkarken Türkiye El Salvador’dan ayakkabılar, ev tekstili sektörlerinde ithalat

yapmaktadır.




