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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020
2021 

(tahmini)

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 268,5 271,6 298,9

Büyüme % 1,2 -2,3 3,3

Nüfus Milyon Kişi 5,5 5,5 5,5

Kişi Başı Gelir USD 48.667 49.159 54.008

Enflasyon % 1,1 0,2 3,2

İşsizlik Oranı % 6,7 7,8 7,6

Cari Denge / 

GSYH
% -0,3 0,8 0,9

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -0,9 -5,4 -2,8

İhracat Milyar USD 72,8 65,6 81,3

İthalat Milyar USD 73,7 68,3 86,0

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 2022, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

12. yüzyıldan 1800’lerin başına kadar İsveçlilerin, 1800’lerin başından Bolşevik

Devrimine kadar ise Rus imparatorluğunun parçası olan Finlandiya,

bağımsızlığını 6 Aralık 1917’de kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler

Birliği’nin Nazilerin yanında yer aldığı dönemde düzenlediği Finlandiya

seferiyle topraklarının onda birine yakınını Ruslara kaptırmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası nüfusun çoğu tarım, ormancılık ve madenciliğin

yoğun olarak yapıldığı ülke aktif dış politikası, serbest ticaret anlaşmaları, hem

Avrupa geneli hem de Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin etkisiyle Finlandiya

ekonomisi güçlü büyüme sergilemiştir. İskandinav ülkeleri arasındaki serbest

işgücü piyasası sebebiyle Finlandiya’dan İsveç’e göç yaşanırken Finlandiya’ya

diğer ülkelerden gelen göç 2000’li yıllara kadar sınırlı olmuştur.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla önemli bir ticaret partnerini kaybeden

Finlandiya’da ekonomi ardarda üç yıl daralmış, işsizlik %14 seviyesine kadar

yükselmiştir. İşsizliğin tekrar tek hanelere inmesi 2000’lerin başını bulmuştur.

1995 yılında Avrupa Birliğine katılan Finlandiya, eğitime verilen önemin de

etkisiyle tarım ve ormancılığa dayalı bir ekonomiden bilgi ve teknolojiye dayalı

bir ekonomiye evrilmiştir.

2022 yılı verilerine göre, tarım sektörünün GSYH içerisindeki payı %2,7 ile

düşük seyretmektedir. Ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra tarımsal üretim

ve tüketim bakımından kendi kendine yeter seviyedeyken kutuplara yakınlığı

tarım arazilerini kısıtlamaktadır. Ülke topraklarının yarısından fazlası ormanlık

olmasına karşın tarımsal üretim yapılabilecek arazi toprakların beşte biri

kadardır. Ormanlık alanların yoğun olması nedeniyle kağıt sektörü önemli ihraç

kalemidir. Balıkçılık sektörü bir diğer önemli ihracat sektörüdür. Somon, deniz

ve gökkuşağı alabalığı, beyaz balık, turna ve kömür balıkları önemli ihraç

kalemleridir. Ayrıca, tarımcılık ve ormancılık alanında yararlanılan geniş turba

alanları mevcuttur.
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Maden bakımından pek zengin bir ülke olmayan Finlandiya’da metal

madenciliği önemlidir. 2019 yılında 2,2 milyon ton madenin çıkarıldığı ülkede

sülfür, krom, fosfat, talk en çok çıkarılan madenlerdendir.

Ülkenin kuzeyinin ulaşıma pek müsait olmaması gerek demografik yapının

gerekse imalat sanayinin güneyde yoğunlaşmasına neden olmuştur. İkinci

Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’ne tazminat ödemekle yükümlü olan

ülkede gerekli ödemenin yapılması için çalışmalar ağır metal sanayinin

temellerini atmıştır. Kimyasal maddeler, petrol rafinerileri, kağıt ve gemicilik

sektörü 2000’lerin başına kadar gelişen diğer sektörler olmuştur. Helsinki’de

Avrupa’nın en büyük porselen fabrikaları bulunmaktadır.

Elektrikli otomobil bataryası üretimi için bir Avrupa merkezi haline gelmek

isteyen Finlandiya hükümeti ve madencilik sektörü, ilgili metal cevheri

rezervlerinin ve teknolojik bilgi birikiminin Asyalı yatırımcıları tatmin edeceğine

inanmaktadır. Batarya üretimi alanında anahtar metaller olan nikel ve kobalt

hali hazırda Finlandiya'da çıkarılarak işlenmektedir. AB'nin ilk lityum madeninin

Finlandiya'da açılması için 2019 yılında fizibilite çalışması hazırlanmıştır.

BÜYÜME:

2008 Küresel Finansal Krizi’nden sonra 2009 yılında %8,1 daralan Finlandiya

ekonomisi 2010 ile 2019 yılları arasında yılda ortalama %1,1 büyümüştür.

Salgının yaşanmasıyla yıllık %2,3 daralan ekonomi AB ülkeleri arasında

salgından en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Hizmetler sektörü

Finlandiya’da en fazla ciro kaybı yaşayan sektör olurken 2020 yılında daralan

imalat sanayi 2021 yılının başlarında salgın öncesi durumuna geri dönmüştür.

2021 yılında %3,3 ile OECD tahminlerin üzerinde büyüyen ülkenin

önümüzdeki dönemde %1,5-2 bandında genişleyeceği tahmin edilmektedir.
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2016 ile 2019 yılları arasında GSYH cinsinden ortalama %1 açık veren

Finlandiya hükümet bütçesi, 2020 yılında salgının etkisiyle %5,4 açık vermiştir.

2012 yılında milli gelire oranla kamu borcu %54 seviyesindeyken 2020 yılında

salgının etkisiyle %70 seviyelerine yükselmiştir. 2021 yılında hükümet gelirleri

%8 artarak toparlanırken giderler %3 ile daha ılımlı yükselmiştir. Böylelikle,

bütçe açığı bir önceki yıla göre 2,6 puan azalarak %2,8 seviyesine gerilemiştir.
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2. BÜTÇE DENGESİ

3. CARİ DENGESİ

Finlandiya dış ticaret açığının etkisiyle genellik cari açık vermektedir. 2016

yılında 4,8 milyar USD açık veren ülke 2019 yılında 750 milyon EUR (yaklaşık

840 milyon USD) civarında açık vermiştir. 2020 yılının ilk üç çeyreğinde toplam

1,8 milyar EUR açık veren Finlandiya cari dengesi son çeyrekte 3,5 milyar

EUR fazla vererek yıl genelinde cari fazla vermiştir. 2020 yılında cari fazla milli

gelire oranla %0,8 seviyesinde olurken 2021 yılında 2,9 milyar EUR civarında

dış ticaret fazlası veren ülke 1,8 milyar EUR cari fazla vermiştir.



Güçlü Yönleri:

Kişi başına düşen GSYH, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'tan daha yüksek,

ancak İsveç'ten daha düşük olduğu için yüksek bir yaşam standardı hüküm

sürmektedir. Bilgi ve İletişim sektörü çok güçlü ve bazı dünya çapında şirketleri

içermektedir.

Zayıf Yönleri:

Sürekli yüksek işsizlik oranı bir endişe kaynağıdır. Açık ekonomi olması

ekonomiyi önemli ticaret ortaklarının ekonomik iklimindeki değişikliklere karşı

savunmasız bırakmaktadır. Başlangıçta ülkenin kağıt ve telekomünikasyon

endüstrilerinin (Nokia) çöküşünden kaynaklanan uzun süreli bir ekonomik

yeniden yapılanma süreci, ülkenin ekonomik potansiyelinin gerisinde kalacağı

anlamına gelmektedir. İşgücü piyasasının esnek olmaması, belirli alanlarda ve

sektörlerde uyumsuzluklara ve eksikliklere yol açmaktadır.

Fırsatlar:

İşgücü piyasasına yönelik reformların ücret artışı ve yaşam standartları

üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etkisi olmuş olabilir, ancak ülkenin özel

yatırımları teşvik edecek ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracak,

maliyet açısından daha rekabetçi bir ülkeye dönüşmesine yardımcı olabilir.

Tehditler:

Finlandiya'nın bazı alanlardaki karşılaştırmalı üstünlüğüne rağmen, ülkenin

konumu küreselleşme ve Çin gibi gelişmekte olan ekonomilerden daha düşük

ücretli imalat tekliflerinin ortaya çıkmasıyla zayıflayabilir. Ekonomi aynı

zamanda AB ve İskandinav ticaret ortakları arasındaki herhangi bir

yavaşlamaya ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist etkilerine karşı da

savunmasızdır. Yükselen küresel korumacılık, zayıf demografi, ülkenin

büyüme potansiyeli ve kamu maliyesi için uzun vadeli bir tehdit

oluşturmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşması, bankanın son

zamanlardaki güvercin dönüşü, bu tehdidin en az birkaç yıl daha

gerçekleşmeyeceği anlamına gelse de, Finlandiya'nın giderek artan borcu

yüksek haneleri bulabilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında daha güçlü

ekonomideki düşüşü tetikleyebilir.
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4. SWOT ANALİZİ (FİTCH)



Finlandiya dış ticareti genellikle açık vermektedir. Dış ticaret hacmi 2013 ile

2021 yılları arasında ortalama 140 milyar USD seviyesinde seyrederken dış

ticaret açığı 2,3 milyar USD seviyesinde olmuştur.

2020 yılında Finlandiya’nın ihracatı bir önceki yıla göre %10 azalarak 65,6

milyar USD seviyesine gerilemiş, Finlandiya’nın ithalatı ise aynı dönemde %7

azalarak 68,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında ülkenin

ihracatı bir önceki döneme göre %24 artarak 81,3 milyar USD olurken ithalatı

ise %26 artarak 86 milyar USD olmuştur.

Ülkenin ihracatında makinalar, kağıttan veya kartondan eşya, elektrikli cihazlar

sektörleri öne çıkarken ithalatının %13,2’sini enerji, %12,2’sini makinalar

sektörlerinden gerçekleştirmiştir.

Ülke ihracatında Almanya, İsveç ve ABD, ithalatında Almanya, Rusya ve İsveç

ilk sıralarda yer almaktadır.
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5. DIŞ TİCARET



Türkiye, Finlandiya ile ticaretinde net ithalatçıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret

hacmi 2014 yılında 1,5 milyar USD seviyesinden 2019 yılında 1,25 milyar USD

seviyesine gerilemiş, 2020 yılında ise 1,4 milyar USD seviyesinde

gerçekleşmiştir. Salgına rağmen Türkiye’nin Finlandiya’ya ihracatı bir önceki

yıla göre %11 artarak 370 milyon USD olurken Türkiye’nin Finlandiya’dan

ithalatı ise aynı oranda artarak 1 milyar USD seviyesinde olmuştur.

2021 yılında Türkiye’nin ihracatı ve ithalatı bir önceki yıla göre sırasıyla %38

ve %33 artarak yine sırasıyla 510 ve 1.342 milyon USD seviyelerine

yükselmiştir. Dış ticaret hacmi 1,85 milyar USD ile rekor kırarken Türkiye’nin

dış ticaret açığı 2020’deki 640 milyon USD’den 2021 yılında 830 milyon USD

seviyesine çıkmıştır.

Türkiye’nin Finlandiya’ya ihracatında otomotiv, makinalar ve elektrikli cihazlar

sektörleri, Türkiye’nin Finlandiya’dan ithalatında ise kağıttan veya kartondan

eşya, demir çelik sektörleri öne çıkmaktadır.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARET




