
GENEL BİLGİLER 

Coğrafi Konum 

17 milyon kilometrekareyi aşan alanı ile dünyanın 

en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, 11 

farklı zaman dilimine bölünmüştür. Asya’nın 

kuzeyinde Kuzey Pasifik Okyanusu ve Avrupa 

arasında Kuzey Buz Denizine uzanan ülke, 14 

ülkeyle sınır komşusudur.  

Ülke geneli itibarı ile ılıman iklim kuşağında yer 

alan Rusya, Karadeniz kıyılarında görülen 

subtropikal iklimden, yıllık sıcaklık farkının 80°C’ye 

vardığı Güney Sibirya’daki sert karasal iklime ve 

kuzeydeki kutup iklimine kadar değişen bir iklim 

mozaiğine sahiptir. 

Siyasi ve İdari Yapı 

İki parlamentolu bir başkanlık sistemi ile yönetilen Rusya Federasyonu çeşitli federal yapılardan oluşmaktadır. 

Bu federal yapılar hukuki açıdan eşit birimler sayılmaktadır. Ülkeyi Devlet Başkanı yönetir. Başbakan 

başkanlığındaki hükümet de yürütme yetkisine sahiptir. Yasama yetkisi ise, Duma (Federal Meclis’in alt kanadı) 

ve Federasyon Kurulu’ndan (Federal Meclis’in üst kanadı) oluşan Federal Meclis’e aittir. 

Nüfus ve İstihdam   

Rusya, nüfusundaki sürekli düşüş nedeni ile ciddi bir nüfus sorunu ile karşı karşıyadır. Sovyetler Birliği’nin 1991 

yılında dağılmasından bu yana nüfusun yaklaşık 4 milyonu ülke dışında çıkmıştır. Dünya Bankası tarafından 

2005 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre nüfustaki bu azalma bu oranda devam ettiği takdirde, 2050 yılı 

itibarı ile ülke nüfusunun % 30 üzerinde azalacağı tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler’in ülke nüfusuna 

yönelik öngörüleri çok daha karamsardır. 146,5 milyon olan ülke nüfusunun BM çalışmalarına göre 2050 yılına 

doğru 112 milyona gerilemesi beklenmektedir 

Ortalama ücretler bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ülke genelinde ortalama ücret düzeyi yaklaşık 

30.225 Ruble. Asgari ücret de bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ülke genelinde asgari ücret ortalaması 

6.000 Rubledir. Ortalama emekli aylığı ise yaklaşık 12.000 Rubledir. 

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. 

Genel Ekonomik Durum 

Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal kaynaklara ve insan gücüne sahip dünyadaki 

belli başlı ülkelerden biri konumundadır. Rusya’nın sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervleri ülke için büyük 
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bir şans olmakla beraber ülke ekonomisi açısından bazı sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Son 10 yıllık 

süreçte yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları ve elverişli ticaret hadlerinin ülkenin son yıllarda sağladığı 

güçlü büyümenin itici gücü olduğu düşünülmektedir. 

Ülkenin geniş yüzölçümü emek, doğal kaynaklar ve iş merkezleri arasında büyük mesafelere neden olduğu için 

ekonomik olarak bir dezavantaj oluşturmaktadır. Ülkedeki nehirlerin çoğunluğu doğu-batı yönünde değil, 

kuzey-güney yönünde akmaktadır. Bu nedenle denize ulaşım çok zordur. Bu nedenlerle ülkedeki taşımacılık 

maliyetleri uluslararası ortalama maliyetlerin yaklaşık 3 katı kadar yüksektir. 

Merkezi planlama ve sahip olduğu zengin kaynaklar nedeni ile Rusya’da sanayi sektörü ağır sanayi yönünde 

gelişmiştir. Yakıt, enerji ve metalürji üretimi toplam sınai üretimin %35’ten fazlasını oluşturmaktadır. Elektrik 

ve gıda üretiminin sınai üretimdeki payının yaklaşık %25 olduğu göz önünde bulundurulduğunda ileri teknoloji 

ve tüketim malları üretiminin Rus ekonomisinde çok küçük bir payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tekstil 

sektörünü de kapsayan hafif sanayinin de sınai üretimdeki payı çok cüzi düzeydedir. 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)   

GSYİH, PPP (mevcut uluslararası) 3.783.138.863.628 $ (2017) 

GSYİH Büyüme Hızı (yıllık%) 1.647 % (2017) 

Kişi Başına GSYH, PPP (mevcut uluslararası) 25.763 $ (2017) 

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

Belçika GSYİH’ının %4.01’ini Tarım, %56.18’ini Servis Hizmetleri, %30.05’ini Endüstri, %12.23’ünü İmalat 

sektörü oluşturmaktadır.  

Dış Ticaret 

2000 yılından itibaren Ruble’nin yeniden 

değerlenmeye başlaması ve petrol ihracat 

gelirlerindeki artış sayesinde yeniden artmaya 

başlayan iç talebe bağlı olarak küresel kriz 

öncesinde ithalatta artış eğilimi gözlenmiştir. 

İthalat hacmi 2008 yılında %31 artış göstermiştir. 

Küresel mali kriz nedeni ile iç talepte düşüş 

olmuş; bu nedenle ülkenin ithalat hacminde 2009 

yılında ciddi ölçüde daralmıştır. 2010 yılında 

krizden çıkış sürecinin başlaması ile birlikte 

Rusya’nın ihracatında % 31, ithalatında ise % 37 artış olmuştur. 2013 yılında ülkenin dünyaya ihracatı yalnızca 

% 0,3 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde dünyadan ithalat ise % 0,5 oranında artmıştır. Düşen petrol fiyatları ve 

Ruble’nin değer kaybı nedeni ile dış ticaret hacmi 2014 yılında % 8 oranında azalmıştır. Ülkenin dünyadan 

ithalatı % 10,3, dünyaya ihracatı % 6,7 daralmıştır. 

Rusya Federasyonu 2011 yılından itibaren dünyanın lider üreticisi konumundadır. İlk üç en büyük ticaret 

ortakları Çin, Hollanda ve Almanya’dır. Petrol & Mineral Yakıtları ve Demir & Çelik ürünleri en çok ihraç edilen 

ürünlerdir.  

Rusya Federasyonu 121 ülke arasından ihracatçı sıralamasında 15, ithalatçı sıralamasında 20, ticaret dengesi 

sıralamasında 3. Sırada yer almaktadır.  

Öte yandan, 2017 rakamlarına göre toplam ihracatı 359.151.975.199$ ve toplam ihracatı 228.212.749.973 $ 

olarak gösterilmektedir. Ticaret dengesi ise 130.939.225.226 $’dır. 

  1. Kaynak: Trademap 



Rusya Federasyonu’nun Türkiye’ye yaptığı toplam ihracat 12.929.905.760$ ve toplam ithalat ise 3.441.120.204 

$’dır. 

Ülke Risk Değerlendirmesi (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E) 

B (Kabul Edilir Risk) - Politik ve ekonomik belirsizlikler ve zaman zaman oluşan zor iş ortamı kurumsal ödeme 

davranışını etkileyebilir. Kurumsal temerrüt olasılığı kayda değerdir. 

Ticari İklim Derecelendirmesi (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E) 

A1 (Çok Düşük Risk)  

B (Kabul Edilir Risk) İş ortamı ne iyi ne de kötüdür. Kurumsal finansal bilgilerin mevcudiyeti ve güvenilirliği çok 

çeşitlidir. Borç tahsilatı bazen zor olabilir. Kurumsal çerçevenin sıkıntılı birkaç zayıflığı var. Şirketler arası 

işlemler, B olarak derecelendirilen dengesiz, büyük ölçüde verimsiz ortamlarda kayda değer riskler taşır. 

Güçlü Yönler 

 Bol miktarda doğal kaynağa sahip olmak (petrol, gaz ve metaller) 

 Ruble’nin Kasım 2014’ten itibaren dalgalanması 

 Pazar büyüklüğü ve kalifiye işgücü 

 Banka sektörünü yoluna koyma çabaları 

Zayıf Yönler 

 Hidrokarbon fiyatlarına bağlılık 

 Doğrudan komşu olmayan ülkelerle ticaret anlaşmaları olmaması 

 Yabancı teknolojiye bağımlılık 

 Kötü altyapı ve yatırım eksikliği 

 Kayıt dışı ekonomiyi destekleyen ağır sosyal güvenlik primleriAğır kamu borcu 

 ABD ve Avrupa, offshore saha geliştirme ve inovasyonunu engelliyor 

 Kurumsal ve yönetişim zayıflıkları (iflas işlemleri, mülkiyet hakları, yolsuzluk) 

Rusya Federasyonu – Türkiye Ticaret Durumu 

  (Bin Amerikan Doları) 

Yıllar İhracat  İthalat Hacim Denge 

2015 3.588.657 20.401.756 23.990.413 -16.813.099 

2016 1.732.954 15.162.386 16.895.340 -13.429.432 

2017 2.734.316 19.514.094 22.248.410 -16.779.778 

2018 3.401.617 22.306.475 25.708.092 -18.904.858 

2018/1 244.016 2.049.300 2.293.316 -1.805.284 

2019/1 264.251 1.708.568 1.972.819 -1.444.316 
Kaynak: ITC, Trade Map 2018, TUİK 



SSCB döneminde de Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda olan Rusya ile ticari ilişkiler 1992 

yılında Birliğin dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve 

ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Türkiye’nin Rusya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (milyon $): Turunçgiller (taze veya kurutulmuş), Kara 
taşıtları için aksam ve parçaları,  makine ve teçhizat, plastik, Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar, otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları vb. 

Türkiye’nin Rusya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (milyon $): Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar, Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar, Demir/çelik 
sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla, demir/ alaşımsız çelikten yarı mamuller vb. 

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

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