
NOTLAR GUATEMALA

Guatemala’da en çok yatırım çeken sektörler 

arasında endüstriyel tarım, turizm, imalat sanayi, 

çağrı merkezleri, doğal kaynaklar, enerji ve 

madencilik sektörleri yer almaktadır. 

Guatemala Sıralamalar

Guatemala pamuk ithalatında dünya sıralamasında 

35. dir. (Trademap)

Şeker ihracatında dünya sıralaması 13dür. 

(Trademap)

Kahve ve çay ihracatında dünya sıralaması 16dır. 

(Trademap)

Kredi alım kolaylığı olarak dünya sıralaması 20dir. 

(Dünya Bankası)

GUATEMALA

Başkenti: Guatemala

Yüzölçümü: 108.889 km²

Nüfusu: 16 milyon (2016-IMF)

Resmi dil: İspanyolca

Siyasi sistem: Anayasal cumhuriyet

Para Birimi: Guatemala Quetzalı

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

GSYİH: 70.81milyar ABD Doları (2017-IMF)

GSYİH/kişi başı: 4.180 ABD Doları (2017-IMF)

Asgari Ücret: Ortalama 362 ABD Doları

En�asyon oranı: % 4.4 (2016)

İşsizlik oranı: % 3.1 (2016)

Toplam İhracatı: 

10,5 milyar ABD Doları (2016)

Toplam İthalatı: 

17 milyar ABD Doları (2016)

Guatemala’da, GSYİH’nın % 13,4’ünü oluşturan 

tarım geliri, işgücünün % 38’ten fazlasının geçim 

kaynağıdır. Ülkenin ihracatının yaklaşık üçte ikisi 

tarım sektörü kaynaklıdır. 

Dünyanın en büyük 8. kahve üreticisi olan 

Guatemala’nın ihracatındaki en önemli tarım 

ürünleri sebze, muz ve şekerdir. 

Ülkedeki temel tarım ürünlerinden olan mısırın 

üretimi iklim şartlarına bağlı olarak azalış 

eğilimindedir.

İmalat sanayisinin önde gelen sektörleri arasında 

hazır giyim, tekstil, ilaç sanayi ve inşaat malzeme-

leri yer almaktadır.

Guatemala’nın doğal kaynakları arasında petrol, 

altın, nikel, çinko, balık, hidrogüç, sakız yapımında 

kullanılan reçine ve sadece bölgede yetişen 

ağaçlar yer almaktadır. 

Madencilik sektörü ülkenin stratejik sektörleri 

arasındadır. Doğalgaz ve petrol üretimi açısından 

potansiyel olduğu düşünülerek, özellikle kuzey 

doğu bölgeleri, İzabal Nehri ve Pasifik Okyanusu 

kıyılarına yatırım yapılmaktadır. 

Sadece 53’ünde üretim yapılan 153 petrol kuyusu 

bulunan ülkede rafine kapasitesi düşüklüğü 

nedeniyle petrol, ithal edilen mallar arasındadır.

Guatemala’nın dünyaya ihraç ettiği başlıca 

ürünler: 

kamış, muz, kahve, ilaçlar, kıymetli metal 

cevherleri ve konsantreleri, kavunlar, haşarat 

öldürücüleri, petrol yağları, baklagiller, kakao 

içermeyen şeker mamulleri

Guatemala’nın ihracatında en önemli ticaret 

ortakları: 

ABD, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kanada

Guatemala’nın dünyadan ithal ettiği başlıca 

ürünler: 

petrol yağları, otomobil, elektrikli cihazlar, ilaçlar, 

otomatik bilgi işlem makineleri, taşkömürü, 

buğday ve mahlut

Guatemala’nın ithalatında en önemli ticaret 

ortakları: 

ABD, El Salvador, Meksika, Çin, Panama

Türkiye-Guatemala İkili Ticari İlişki 

(2017 yılı verileri) 

Türkiye’nin Guatemala’ya İhracatı:  

39 Milyon ABD doları 

Türkiye’nin Guetemala’dan İthalatı:   

11 milyon ABD doları

Ticaret Hacmi: 

49 Milyon ABD doları

Guatemala’dan Türkiye’ye ihraç edilen başlıca 

ürünler: 

Muz, yaprak tütün ve tütün döküntüleri, kahve; 

kahve kabuk ve kapçıkları, ekim amacıyla kullanılan 

tohum, meyve ve sporlar, küçük Hindistan cevizi, 

diğer canlı bitkiler (kökleri dahil)

Guatemala’nın Türkiye’den ithal ettiği başlıca 

ürünler: 

Alaşımlı çelikten çubuk, demir/alaşımsız çelikten 

profil, çok katlı yalıtım camları, eşya taşıma ambalajı 

için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül, çikolata 

ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Son yıllarda Guatemala’da doğrudan yabancı 

yatırımların artırılmasına yönelik çeşitli adımlar 

atılmış olup; bunların arasında yatırım ortamını 

iyileştirici sosyal programlar, altyapı yatırımları ve 

çeşitli ülkelerle imzalanan serbest ticaret ve ikili 

yatırım anlaşmaları yer almaktadır. 

Ülkenin Arjantin, Belçika ve Lüksemburg, Şili, Çek 

Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, 

Tayvan, Güney Kore, Hollanda, İspanya, Küba, İsrail, 

İsveç ve İsviçre ile ikili yatırım anlaşmaları 

bulunmaktadır. 

Ayrıca CAFTA-DR serbest ticaret anlaşması 

kapsamında yatırımı düzenleyen çeşitli hükümler 

bulunmaktadır.
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