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MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2020 2021 2022

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 1,645 1,990 2,221

Büyüme % -5,2 4,6 3,9

Nüfus Milyon Kişi 37,9 38,2 38,6

Kişi Başı Gelir USD 43.306 52.078 57.405

Enflasyon % 0,7 3,3 5,6

İşsizlik Oranı % 9,5 7,4 5,8

Cari Denge / 

GSYH
% -1,8 0,1 1,1

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% -11,4 -4,7 -2,2

İhracat Milyar USD 446.6 389.9 -

İthalat Milyar USD 453.2 404.3 -

Harita

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan 22, Trademap
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1. GENEL GÖRÜNÜM

20. yüzyılın başında doğal kaynaklarına dayalı olan ekonomi yüzyılın sonlarına

doğru imalat ve hizmet sektörünün ağırlığı oluşturduğu bir yapıya

bürünmüştür. Doğum oranının düşük olduğu Kanada’da işgücünü artırmak için

göçmen politikası güdülmektedir. Coğrafi büyüklüğü dolayısıyla nüfusun en sığ

olduğu ülkelerdendir. Dünyadaki su kaynaklarının yedide birine sahip olan

ülkede tarıma elverişli arazi ülkenin on ikide biridir. Tarımın milli gelirdeki payı

%2 seviyesindeyken buğday, yağlı tohum, mısır, soya fasulyesi başlıca

tarımsal ürünlerdir.

Doğal kaynak bakımından oldukça zengindir. Kanada Kalkanı olarak bilinen

magmatik ve metamorfik kayaç kütlelerinin yoğun olduğu bölgede önemli

rezervler bulunmaktadır. Dünya petrol rezervinin onda birine sahip ülkede

ayrıca uranyum, demir, nikel, çinko, bakır, asbest, kadmiyum, alüminyum,

altın, kurşun, molibden, potas, kobalt, gümüş, kereste, tuz, kömür, doğal gaz

başlıca doğal kaynaklardandır. Salgın başlangıcında madencilik faaliyetleri

yavaşlarken aynı yılın ikinci yarısında doğru toparlanmıştır. 2019 yılında

dünyadaki doğal gazın %1’i Kanada’dan çıkarılırken 2020 yılında salgının

etkisiyle Kanada’dan çıkarılan doğal gaz azalmasına karşın dünyadaki

üretimin %4’ünü gerçekleşmiştir. Madenciliğin milli gelirdeki payı %7,5

seviyesindedir.

İmalat sanayinde fabrika otomasyon sistemlerini tasarlayan ATS, Ballard

Power System gibi firmaların yanında madencilik ürünleri, ev eşyaları dahil

pek çok sektör bulunmaktadır. İmalat sanayisinin gelişmiş olması 1960’larda

ABD ile otomotiv parçaları üretimi için gerçekleşen müzakereler sonucunda

otomotiv sektörü hızlı gelişim göstermiştir. 1989’da başlayan NAFTA

anlaşması ülkede imalat sanayinin çeşitlendirilmesinde etkili olurken ABD’li ve

Kanadalı şirketlerin iş birliklerinin güçlenmesine neden olmuştur. İmalat

sanayinin milli gelir içerisindeki payı ise %9,5 seviyesindedir.
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Kaynak: Kanada İstatistik Ofisi, Mart 22



BÜYÜME:

2008 Küresel Finansal Krizi’nden sonra %2,9 daralan ülke salgın senesinde

%5,2 küçülmüştür. Ekonomi içerisinde ticaret, konut, madencilik ve imalat

sanayi sektörlerinin payının yüksek olması, Kanada’nın salgından oldukça

olumsuz etkilenmesinde etkili olmuştur. 2021 yılında ekonomisi %4,6

genişleyen ülkenin 2022 yılında %3,9 büyüyeceği tahmin edilmektedir.
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2. BÜTÇE DENGESİ
2018 yılında %0,4 fazla veren bütçe dengesi 2019 yılı itibari ile düşüşe

geçmiş, 2020 yılında ise salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ile

GSYH cinsinden %11,4 açık vermiştir. 3 milyona yakın insanın işini kaybettiği

dönemde hükümetin harcamalarını hızlandırmasıyla kamu borcu 2019 yılında

%86 iken 2020 yılında %117’ye yükselmiştir. 2021 yılında bütçe dengesini

iyileştirmeye başlayan Kanada, salgın sonrası harcamaların devam etmesi

nedeniyle bu yılda %4,7 açık vermiştir. IMF, 2022 yılında Kanada’nın bütçe

açığını %2,2’ye gerileteceğini öngörmektedir.
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3. CARİ DENGESİ

Kanada cari dengesi dış ticaret ve hizmet açığının etkisiyle negatif

seyretmektedir. 2016 yılında 47 milyar USD ile GSYH cinsinden %3,1 açık

veren ülke 2019 yılında 30 milyar USD ile GSYH cinsinden %2 açık vermiştir.

2020 yılında salgının etkisiyle hizmet gelirleri %16 azalırken yurtdışında

yaşayan Kanadalıların ülkelerine getirdiği transfer gelirleri %11 gerilemiştir. Öte

yandan, hizmet ve birincil gelir dengesindeki giderlerin %22 seviyesinde

azalmasıyla cari açık bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %1,8 seviyesinde

gerçekleşmiştir.

2021 yıl genelinde artan emtia fiyatlarıyla beraber mal ihracatı, ithalatından

hızlı yükselmiş, 2008 yılından beri ilk kez Kanada’nın cari fazla vermesine

neden olmuştur. 2020 yılında cari açık 29,3 milyar USD seviyesinde olurken

2021 yılındaki cari fazla 1,2 milyar USD olmuştur. 2022 yılında Kanada’nın cari

fazla vereceği, 2023 yılında ise artan hizmet giderleriyle yeniden açık vermeye

başlayacağı tahmin edilmektedir.
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4. SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönleri:

Kanada yaşam standardının yüksek, bol doğal kaynaklı, yüksek teknolojili

endüstriyel bir ekonomiye sahiptir. 1994 yılından beri ticareti ve yatırımı artıran

bölgesel ticaret anlaşmaları sayesinde ABD ekonomisiyle bütünleşmiştir. Bu

ilişki 2020 yılında imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile

yeniden teyit edilmiştir.

Zayıf Yönleri:

Belirsiz düzenleyici ortam, ulaşım dar boğazlığının Kanada petrol sektörü için

önümüzdeki çeyreklerin zor geçeceğine işaret etmektedir. Hane halkı

borçluluğunun yüksek olmasının, büyümenin yavaşlayacağı önümüzdeki

dönemde özel tüketim harcamalarında olumsuz etki yaratacağı tahmin

edilmektedir.

Fırsatlar:

Kanada, tarihsel olarak ya düşük bütçe açığı ya da fazlası vermiştir. Bu durum,

diğer gelişmiş ülkelere göre kamu borcunun düşük kalmasında etkili olmuştur.

Salgın döneminde Kovid-19’un etkisini azaltmak için federal kamu borcu

artmasına karşın diğer gelişmiş ülkelerin altında kalmıştır. ABD ve diğer büyük

ekonomilerle olan yakın ticari bağlarına ek olarak, düşük borç seviyesi ve

mütevazi borçlanma maliyetlerine sahip olması yüksek emeklilik

yükümlülükleri, artan sağlık harcamaları gibi uzun vadeli mali zorluklara

karşılık hazırlıklı olmasında etkilidir.

Tehditler:

Kanada ekonomisinin emtia ile ilgili endüstrilerdeki ihracatında yüksek

bağımlılığı, ABD ekonomisinde gerçekleşebilecek düşüşlere karşılık ekonomiyi

savunmasız bırakmaktadır. Bireysel eyaletlerin bazen farklı yönlere çekildiği

federal yapı, federal bütçeye yönelik riskler yaratarak mali durumu

zayıflatabilir.
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5. DIŞ TİCARET

Kanada ihracatının %75’ini, ithalatının %50’sini ABD oluşturmaktadır. Dış

ticareti dengeli seyreden Kanada’nın 2020 yılında ihracatı %13 gerilerken

ithalatı %11 azalmıştır. Dış ticaret açığı 2019 yılında 6,6 milyar USD’den 2020

yılında 14,4 milyar USD’ye yükselmiştir.

2021 yılında küresel toparlanma ile birlikte dış ticaret toparlanmaya

başlamıştır. İhracatın %29 artarak 503 milyar USD’ye ithalatın ise %21 artışla

489 milyar USD’ye yükselmesi dış ticaret hacmini 992 milyar USD’ye

yükselterek 6 yıl sonra ülkenin dış ticaret fazlası (14,4 milyar USD) vermesini

sağlamıştır. Enerji ihracatı ülkenin toplam ihracatının %24’üne yakınını

oluştururken, otomotiv, makinalar ve altın-mücevher sektörü ise %20’sini

oluşturmaktadır. İthalatta ise, makinalar %14’ü, otomotiv %13,7’yi ve elektrikli

cihazlar %9,4’ü oluşturmaktadır.
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6. TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARETİ

Türkiye Kanada ile ticaretinde net ithalatçıdır. Ancak 2021 yılında ilk defa net

ihracatçı olmuştur. 2014 yılında 221 milyon USD olan dış ticaret açığı 2017

yılında 1,1 milyar USD’ye kadar yükselmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında dış

ticaret açığı 600 milyon USD seviyesine düşerken 2020 yılında 73 milyon USD

olmuştur. 2021 yılında ihracatın %68 artarak 1,6 milyar USD’ye yükselmesi

ithalatın ise sabit kalarak 1 milyar USD civarında gerçekleşmesiyle, Türkiye

Kanada’ya karşı 608 milyon USD dış ticaret fazlası vermiştir.

Türkiye’nin ülkeye ihracatında demir-çelik, makinalar ve demir-çelikten eşya

sektörleri öne çıkmakta olup ülkeye olan ihracatın %44’ünü oluşturmaktadır.

İthalatta ise, yaş sebze %27’i, demir-çelik %22’yi ve enerji %7,5’i

oluşturmaktadır.




