
GENEL BİLGİLER 

Nüfus ve İşgücü yapısı 

11.3 milyonluk bir nüfusa sahip olan Belçika, 

Avrupa’da, Hollanda’dan sonra en fazla nüfus 

yoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. Ülkenin 

kuzeyindeki, Flamanca konuşulan Flaman bölgesi, 

güneydeki Fransızca konuşulan Valon bölgesinden 

çok daha fazla nüfus yoğunluğuna sahiptir. 2014 

itibariyle, Brüksel’in nüfusu 2 milyondur. 

Genel Ekonomik Durum 

Belçika, 1800’lerde Avrupa kıtasında sanayi 

devrimini başlatan ülkelerin başında gelmektedir. 

Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olup, dünyanın en 

gelişmiş pazar ekonomilerinden biridir. Aynı 

zamanda, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı açısından bakıldığında, AB ülkeleri arasındaki en açık 

ekonomilerden birisidir. 

Nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu Belçika, limanları, kanalları, demiryolları ve otoyolları ağıyla son 

derece gelişmiş ulaşım altyapısı sayesinde Belçika sanayisi, çevre ülkelerin sanayileriyle entegre olmuş 

durumdadır. 

Ekonomik Performans 

Gösterge Adı 2015 

Reel GSYİH (yıllık Değişim %) 1,4 

GSYİH (milyar $ PPP) 454 

Tüketici Fiyatları ( % değişim ) 0,6 

İşsizlik Oranı (%) 8,5 

Kişi başına GSYİH (Amerikan $) 43.000 

Ülke Risk Değerlendirmesi  A                                            

Kaynak: Dünya Bankası,2016 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)   

GSYİH, PPP (mevcut uluslararası) 544,041,974,958 (2017) 

GSYİH Büyüme Hızı (yıllık%) 1.73% (2017) 

Kişi Başına GSYH, PPP (mevcut uluslararası) 47,840 $ (2017) 

Kaynak: globalEDGE, https://globaledge.msu.edu/countries/belgium/economy 

Belçika GSYİH’ının %0.62’ini Tarım, %68.83’ünü Servis Hizmetleri, %19.75’ini Endüstri, %12.54’ünü İmalat 

sektörü oluşturmaktadır.  

Dış Ticaret 

Ülkede yapılan yabancı yatırımlarda en büyük payı İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda; İngiltere, İsviçre ve 

ABD almaktadır. Belçika’nın en fazla yatırım yaptığı ülkeler ise Almanya, Fransa, Hollanda, Japonya, Çin ve 

Rusya Federasyonu’dur. 

 Belçika 

Yönetim Biçimi Federal Parlemento 

Başkenti Brüksel 

Resmi Dil 
Fransızca, Almanca, 
Flemenkçe 

Din Katolik Hıristiyan 

Para Birimi Avro (€) 

Yüzölçümü 30.250 km2 

Nüfus 11.411.000 (IMF Tahmini) 

Başlıca Şehirleri 
Antwerp, Gent, 
Charleroi, Liege, Brugge 



Yabancı sermayenin Belçika’yı seçmesindeki en önemli nedenler arasında ülkenin coğrafi konumu nedeniyle 

büyük pazarların ortasında yer alması; gelişmiş kredi, altyapı ve ulaşım olanakları; sermaye hareketlerindeki 

serbestlik ile yetişmiş ve yüksek işgücü verimliliği yeralmaktadır. Ülkenin çok kültürlü yapısı ve başta Avrupa 

Birliği olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapması da yabancı yatırımcılar açısından önem 

arz etmektedir. 

Belçika ihracatçı ülkeler sıralamasında 121 ülke arasından 11inci, ithalatçı ülkeler sıralamasında 121 ülke 

arasından 14üncü, ticaret bakiyesi sıralamasında ise 121 ülke arasından 12inci sırada yer almaktadır. 

Öte yandan, 2017 rakamlarına göre toplam ihracatı 429.980.167.539$ ve toplam ihracatı 406.412.281.148$ 

olarak gösterilmektedir.  

Belçika’nın Türkiye’ye yaptığı toplam ihracat 5.988.944.559$ ve toplam ithalat ise 5.114.289.244$’dır. 

Ülke Risk Değerlendirmesi  

A2 (Çok Düşük Risk) - Siyasi ve ekonomik durum iyidir. Temel olarak istikrarlı ve verimli bir iş ortamı, yine de 

iyileştirme için yer bırakıyor. Kurumsal temerrüt olasılığı ortalama olarak düşüktür.   

Ticari İklim Derecelendirmesi  

A1 (Çok Düşük Risk)  

İş ortamı çok iyi. Kurumsal finansal bilgiler mevcut ve güvenilirdir. Borç tahsilatı verimlidir. Kurumsal kalite çok 

iyi. Şirketler arası işlemler, A1 olarak değerlendirilen ortamlarda sorunsuz şekilde çalışır. 

Güçlü Yönler 

 İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki en uygun konum 

 Avrupa kurumlarının,  uluslararası kuruluşların ve küresel grupların varlığı  

 Anvers Limanları (Avrupa'da ikinci en büyük) ve Zeebrugge, kanallar ve otoyollar 

 Mesleki eğitim, çok dillilik yoluyla iyi eğitimli işgücü 

Zayıf Yönler 

 Flanders ve Wallonia arasındaki siyasi ve mali gerilimler 

 Karmaşık kurumsal yapı ve çoklu idari seviyeler 

 Batı Avrupa ekonomisine büyük ölçüde bağımlı (mal ve hizmet ihracatı = GSYİH'nın% 82'si) 

 Ara ürünlere yoğunlaşan ihracat 

 Yüksek yapısal işsizlik 

 Ağır kamu borcu 

 Sıkı konut piyasası 

 Doymuş ulaştırma altyapısı 

 



Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Belçika, ithal ürünlerde AB mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte 

tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. 

Ürünlerin mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da 

denetlenebilmektedir. 

AB kuralları gereğince bazı sanayi ürünlerinin Almanya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihraç edilebilmesi 

için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan bir ürünün AB 

üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. 

Bekçika – Türkiye Ticaret Durumu 

  (Bin Amerikan Doları) 

Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2011 2.450.998 3.959.254 6.410.252 -1.508.256 

2012 2.360.258 3.690.322 6.050.580 -1.330.064 

2013 2.573.804 3.843.376 6.417.180 -1.269.572 

2014 2.940.313 3.863.934 6.804.247 -923.621 

2015 2.557.805 3.146.923 5.703.173 -590.673 

2016 2.548.273 3.217.841 5.766.114 -669.568 

2017 3.157.087 3.728.089 6.885.936 -571.762 

2017* 1.303.365 1.458.242 2.761.606 -154.877 

2018* 1.736.755 1.736.435 3.473.190 320 

Kaynak: ITC, Trade Map 2018, TUİK 

2017 yılında Belçika’ya ihracatımız 3 milyar 157 milyon Dolar, Belçika’dan ithalatımız ise 3 milyar 729 
milyon Dolar olmak üzere ticaret hacmimiz 6 milyar 886 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 
2016 yılına kıyasla ikili ticaret hacmimizde % 20’lik bir artışa tekabül etmektedir. 

İhraç edilen başlıca ürünler: Motorlu taşıt ve ekipmanları, tekstil ürünleri, makine ve teçhizat, plastik. 

İthal edilen başlıca ürünler: Kimya ve ilişkili sanayi ürünleri, plastik, ana metaller, makine ve teçhizat, 
otomobil parçaları 

2017 yılı sonu itibariyle ülkemizde 614 Belçika sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 

Merkez Bankası verilerine göre 2002-2017 döneminde Belçika sermayeli firmalar tarafından ülkemize 
gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 8 milyar 424 milyon Dolar tutarındadır. Aynı dönemde 
Türk sermayeli firmaların Belçika’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 320 milyon Dolar 
olmuştur. 

Detaylı ihracat ve ithalat ürünleri için lütfen bağlantıya tıklayınız.  (Kaynak: Ticaret Bakanlığı) 

Kaynakça 

- Ticaret Bakanlığı - https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/belcika/genel-bilgiler 

- globalEDGE - https://globaledge.msu.edu/countries/belgium 

- T.C. Dışişleri Bakanlığı - http://www.mfa.gov.tr/belcika-ekonomisi.tr.mfa 
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