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Ülke görünümü:

Uganda Dış Ticareti:

Nüfusu 37,7 milyon

Uganda’nın ithalatında başlıca ürünler:
Makine
Taşıt araçları
Petrol
Haberleşme araçları
İlaç
Bitkisel yağlar
Uganda’nın ihracatında başlıca ürünler:
Kahve
Balık
Deniz mahsülü
Demir - çelik
Tuz
Sülfür
Çimento
Uganda’nın ithalatında ilk 5 ülke:
Hindistan
Çin
Kenya
BAE
Japonya
Uganda’nın ihracatında ilk 5 ülke:
Kenya
Sudan
Ruanda
Demokratik Kongo

Nüfus dini dağılımı:
(%66,9 Hristiyan, %30 İslam, %3,1 Diğer)
Ülkede yaşayan Türk nüfusunun 200’ün

üzerinde

olduğu biliniyor

Okur yazarlık oranı: %73,2
Ortalama yaşam süresi: 59 yıl

Genel Ekonomik Görünüm:

2015 ekonomik büyüme oranı: %3,9
Önümüzdeki yıllarda ülkedeki petrolün
üretimine ve boru hatlarıyla dağıtımına
başlanması hedefleniyor.
Günlük ortalama 180 bin varil olacak
petrol üretiminden yıllık 4,6 milyar ABD
doları ek petrol geliri elde edilmesi planlanıyor

Ekonomi sektörel dağılım:
Ekili alanlarda yetiştirilen başlıca tarım ürünleri;
Akdarı
Muz
İncir
Mısır
Sorgum
Tatlı patates
Şekerkamışı
Yerfıstığı

Büyük ve küçükbaş hayvan yanısıra
kümes hayvanları varlığı toplamı
30 milyon adet
Endüstriyel faaliyetler büyük ölçüde
tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı
(pamuk, şeker, çay, tütün)

Balıkçılık sektörü, Uganda’ya en fazla
döviz kazandıran 2. sektör
ve yaklaşık 800.000 kişi istihdam ediliyor

Ek Bilgiler:

Otomobil sahipliğinde 1000 kişiye düşen
otomobil sayısı 3 adet

18 - 64 yaş arası yeni girişimci olma oranı
nüfusun %25,2’si oranında
(dünyada en yüksek 8.ülke)
Yatırımcıların karşılaşabileceği başlıca sorunlar:
Yetersiz demiryolu ağı
Bakımsız karayolları
Denize kıyısı bulunmaması
Yerel kredilerin pahalılığı
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Potansiyel işbirliği / Yatırım alanları:
Enerji sektörünün önümüzdeki yıllarda
Uganda’da büyük oranda yatırım çekeceği

Türkiye-Uganda Ticaret Rakamları
(Ekonomi Bakanlığı-2015)
Toplam Dış Ticaret Hacmi:

öngörülüyor.
Uganda, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı
(Common Market for Eastern and Southern Africa)
COMESA üyesi.

29 milyon ABD Doları
Türkiye’den Uganda’ya yapılan ihracat:
22 milyon ABD Doları

Uganda, Afrika'daki bir numaralı meyve üreticisi
konumunda ancak bu büyük üretim potansiyeline
rağmen meyve ve sebze işleme oranı, meyve suyu,
kurutma, şişeleme ve etiketleme

Başlıca ihracat kalemleri:
Makine ve cihazlar

alanlarında yatırım yetersiz.

Mikroorganizmalar

Madencilik alanında altın, tuz, berilyum, kobalt,

Makarna

kaolin, demir cevheri, cam tozu, magnezyum mikası,
kil, alçı ve fosfat madenciliği ile petrol ve gaz
sektöründe yatırım olanakları mevcut.
Madencilik sektörüne sağlanan özel teşvikler bulunuyor.
Turizmde yüksek kalite ve rahatlıkta konaklama ve
konferans merkezleri inşasına ihtiyaç duyuluyor.
Tur operatörlüğü, su sporları, doğal parklar, golf ve
diğer pek çok spor alanında iş ve yatırım imkanları mevcut.
Okul, üniversite ve benzeri eğitim kurumlarında
eğitim ekipmanlarının sağlanması konusunda
tedarikçilere ihtiyaç duyuluyor.
Hastane, klinik ve özel laboratuvarlar ile sağlık
ekipmanları ve ilaçlara yönelik talep mevcut.

Türkiye’nin Uganda’dan yaptığı ithalat:
7 milyon ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri:
Tütün
Bitki tohumu
Post ve deri
Pamuk
Toplam Dış Ticaret Dengesi:
15 milyon ABD Doları

Sağlık alanında eğitimler verilmesine
ihtiyaç duyuluyor.
Konut, bina, kara ve demiryolları inşaatları yanısıra
inşaat malzemeleri ve makinaları alanlarında da
yatırım potansiyeli mevcut

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx)
Faks : (90) (212) 270 30 92
E-Posta : info@deik.org.tr

