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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020 2021

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 1,4 1,4 1,6

Büyüme % 4,5 -1,4 3,3

Nüfus Milyon Kişi 1,8 1,8 1,9

Kişi Başı Gelir USD 811 790 858

Enflasyon % -0,1 1,5 2,0

İşsizlik Oranı % 2,5 3,5 2,9

Cari Denge / 

GSYH
% -8,8 -8,3 -5,5

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -4,2 -5,7 -6,7

İhracat Milyar USD 0,250 0,166 -

İthalat Milyar USD 0,366 0,330 -

Harita

Kaynak: IMF KEG Ekim 21, Fitch Connect, Trademap



1. GİNE BİSSAU EKONOMİSİ

GENEL GÖRÜNÜMÜ
• Gine-Bissau karma ekonomik yapıya sahip bir ülkedir. Gine-Bissau, dünyanın

en az gelişmiş ülkeleri ve dünyanın en fakir 10 ülkesinden biridir ve ülke

ekonomisi esas olarak tarım ve balıkçılığa bağlıdır. Kaju mahsulleri üretimi son

yıllarda önemli ölçüde artış kaydederken 2019 yılında dünya kaju üretiminde

dokuzuncu sırada yer aldı.

• Gine-Bissau, Asya'ya dondurulmuş balık ve deniz ürünleri, yer fıstığı, palm

çekirdeği ve kereste ihracatı yapmaktadır. Deniz bölgelerinde (Gine Körfezi)

balıkçılık için lisans ücretleri hükümete gelir sağlamaktadır. Pirinç, başlıca

mahsul ve temel gıdadır. Avrupa düzenlemeleri nedeniyle, genel olarak tarım

ürünlerinin yanı sıra Avrupa'ya balık ve kaju fıstığı ihracatı da tamamen

yasaklanmıştır.

• Gine-Bissau’nun 400 km’yi bulan kıyı şeridi deniz ürünleri bakımından

zengindir. Ancak 300 bin ton olan yıllık potansiyelin ancak 30 bin tonu

kullanılmaktadır. Ülkede daha çok geleneksel balıkçılık faaliyetleri

yapılmaktadır. Hayvancılık, ülkenin iç kesimlerinde yaşayan Müslüman halk

için önemli olmakla birlikte ancak iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

• Pandemiden önceki süreçte ortalama %4,8 civarında yıllık büyüme oranlarına

sahip olan Gine Bissau ekonomisi 2020 yılında salgının etkisiyle %1,4

küçülmültür. 2021 yılından sonra salgın etkilerinin azalması beklentileri

doğrultusunda büyümenin %3-4’ler seviyelerine ulaşması beklenmektedir.



2. DIŞ TİCARETİ

• Gine Bissau’nun ihracatı son beş yılda (2016/2020) %5,7 düşerek 2020 yılında

166 milyon USD olarak gerçekleşirken ithalatı ise aynı dönemde %173 artarak

330 milyon USD seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde ihracatın gerilemesinde

ülke ihracatının yaklaşık %80’ini oluşturan kaju ihracatının gerilemesi etkili

olmuştur. İthalat tarafında ise aynı dönemde hububat, enerji, plastikler

kalemlerindeki ithalat artışı belirleyici olmuştur.

• Gine Bissau ihracatında Hindistan toplam ihracatın yaklaşık %77’sini

oluştururken, Hindistan’ı Fildişi Sahili, Kongo DC ve Güney Kore izlemektedir.

Türkiye ise Gine Bissau’nun ihracatında 2020 yılında 6. sırada yer almaktadır.

Gine Bissau’nun ithalatında Portekiz %25’lik payla ilk sırada yer alırken, Senegal

%17, Çin %16, Pakistan ise %7,6 payla Portekiz’i takip etmektedir. Türkiye ise

Gine Bissau’nun en fazla ithalat yaptığı 9. ülkedir.

• Gine Bissau’nun ihracatında kaju tek başına toplam ihracatın %80’ini

oluştururken, balıklar ve deniz canlıları %17 payla ikinci sırada yer almaktadır.

İthalat tarafında ise hububat yaklaşık %16 pay ile ilk sırada yer alırken, bu

sektörü enerji, içecekler ve elektrikli cihazlar ithalatı takip etmektedir.





3. TÜRKİYE- GİNE BİSSAU TİCARETİ

• Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticarette Türkiye genellikle net ihracatçı

konumunda bulunmaktadır. Türkiye’nin Gine Bissau’ya ihracatı son beş yılda %154

artarak 2021’de 9,8 milyon USD seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye’nin

Gine Bissau’dan ithalatı ise %445 artarak 2021’de 4,9 milyon USD düzeyinde

gerçekleşmiştir.

• Son 5 yılda Türkiye’nin Gine Bissau’ya ihracatının artmasında çimento, demir-çelik

ve makine ihracatının yükselmesi etkili oldu. Türkiye’nin Gine Bissau’dan

ithalatında ise 2020 yılında sadece yağlı tohum ithalatı yapılırken 2021 yılında

gemicilik ürünleri ithalatının eklenmesi ile ithalat yükselmiştir




