BREZİLYA

• SANAYI

• ENERJI

Brezilya imalat sanayi, büyüklük ve çeşitlilik açısından Latin Amerika ülkeleri arasında
birinci sırada yer almaktadır.

Brezilya dünyanın en büyük onuncu, Güney Amerika’nın ise en büyük enerji
tüketicisidir. Brezilya aynı zamanda bölgenin en önemli petrol ve gaz, dünyanın ise
en büyük ikinci etanol üreticisidir.

Yaklaşık 8,4 milyon kişinin istihdam edildiği imalat sanayinin önemli kısmı güney ve
güneydoğuda toplanmıştır.
Sanayi yapısı, yoğun bir şekilde çelik, metalürjik ürünler, makineler, elektrik ve iletişim
ekipmanları ve araçları, kimyasallar/petrokimyasallarda, yiyecek ve içecek, tekstil, giyim
ve ayakkabı, selüloz ve kağıt, plastik sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.
• MÜTEAHHITLIK HIZMETLERI
Brezilya’nın 2014 Dünya Kupasının ardından ve 2016 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği
yapması müteahhitlik sektöründe önemli fırsatlar yaratmıştır.
• ULAŞTIRMA VE TELEKOMÜNIKASYON ALTYAPISI
Karayolları: Yabancı yatırımcıların yakından ilgilendikleri bu
alanda hükümet tarafından çeşitli vergi kolaylıkları ve imtiyazlar
uygulanmaktadır.
Demiryolları: Brezilya yaklaşık 30.000 km uzunluğunda bir demiryolu
ağına sahiptir. Demiryolları kara taşımacılığına kıyasla daha ucuzdur. Yük
taşımacılığının %25’i demiryolu ile yapılmaktadır.
Gemi Taşımacılığı: Brezilya, 7.000 km uzunluğundaki sahil hattı, 48.000
km nehir hattıyla nehir ve deniz taşımacılığı yönünden büyük bir
potansiyele sahiptir. Ayrıca mal ihracatının %70’ini 46 limanı aracılığı ile
yapmaktadır.
Hava Yolları: Brezilya’da 150’den fazla iç hat uçuşu, 4.000 civarında
küçük havaalanının yanı sıra, 4 büyük hava alanı, ülke çapında ise 67
uluslararası havaalanı bulunmaktadır..
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ilişkiler
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Petrol: Brezilya dünyanın en büyük 15. petrol üreticisidir. 13,2 milyar varillik
kanıtlanmış petrol rezerviyle Brezilya, Güney Amerika’da Venezuela’dan sonra en
büyük petrol rezervine sahip ülkedir.
Doğal Gaz: Brezilya’nın 364.2 milyar m3 doğal gaz rezervi bulunmaktadır. En
önemli rezerv alanları Campos ve Santos bölgeleridir. Brezilya’da doğal gaz genel
olarak, fuel-oil’in yerine sanayide kullanılmaktadır.
Kömür: Brezilya’nın toplam kömür rezervleri 30 milyar ton civarındadır.
Elektrik: Elektrik üretimi 438 milyar kwh, tüketim ise 404 milyar kWh düzeyinde
gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibariyle, 96 GW kapasiteli kurulu güç bulunmaktadır.
Günümüzde dağıtım şirketlerinin %66’sı, üretim şirketlerinin ise %28’i özel
şirketlerin elindedir.
Hidrolik: Brezilya, Çin ve Kanada’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü
hidroelektrik üreticisidir. Hidroelektrik üretimi toplam elektrik üretiminin %83’nü
oluşturmaktadır.
Nükleer: Brezilya elektrik üretiminin %4’ü nükleer enerjiden karşılanmaktadır.
Eletrobras’ın bir kuruluşu olan Eletronuclear, Brezilya’nın nükleer elektrik
üretiminde tekel konumundadır.
Bioyakıt: Etanol yakıtı üretiminde Brezilya dünyanın “süper gücü” olarak
tanımlanmakta olup, dünyanın en büyük etanol ihracatçısıdır. Etanol yakıtı şeker
kamışından üretilmektedir. Brezilya dünyanın en büyük şeker kamışı üreticisidir.
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Brezilya kapladığı alan açısından dünyanın beşinci büyük ülkesidir. 26 eyalet ve bir
federal başkentten oluşur. Brezilya’nın başkenti Brasilia, politik ve idari merkez olmakla
birlikte ekonomi, ticaret ve sanayi merkezleri başkentten uzakta Atlas okyanusu
kıyısında yoğunlaşmıştır.

Başkent: Brasilia

Yüzölçümü: 8.547.400 km2

Türkiye’nin Brezilya’ya İhracatında önemli ürünler: kamyon, minibüs, otomotiv
yedek parça, karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum
karbonat, demir ve çelik ürünleri.
Türkiye’nin Brezilya’dan İthalatında önemli ürünler: demir cevheri, demir, soya
fasulyesi, soya yağı, pamuk, kurtarma gemisi, buğday, tütün, odun hamuru, kahve.

Nüfus: 209.205.000 (IMF, 2018)

TÜRKIYE-BREZILYA TICARETINDE POTANSIYEL ARZ EDEN ÜRÜNLER

Siyasi sistem: Federal Başkanlık Cumhuriyeti

Ülkemizin en çok potansiyele sahip olduğu ürün grupları; gıda, elektrik ve elektronik
ekipmanlar, makineler, oto yan sanayi ve kuru ve sert kabuklu meyvelerdir.

Resmi dil: Portekizce

Başkan: Michel Temer

Para birimi: Real (BRL)

Etnik Gruplar: Beyaz(%53.7), Melez(%38.5), Siyah(%6.2), Diğer(%1.6)
Din: Katolik%81, Protestan%18, Diğer%1
BREZİLYA EKONOMIK VERİLERİ

GSYİH:
GSYİH
Kişi başı:
Enflasyon
Oranı:
İşsizlik
Oranı:
Toplam
İhracatı:
Toplam
İthalatı:
Ana ticaret
ortakları:

2,1
10,224
% 3,5
%12,5
218
151
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BREZILYA’NIN IHRACATINDA
BAŞLICA ÜRÜNLER:
Soya, demir cevherleri, ham petrol,
kamış/pancar şekeri ve kimyaca
saf sakkaroz, otomobil, motorlu
taşıtlar, kümes hayvanlarının etleri
ve yenilen sakatatı, sodalı veya
sülfatlı kimyasal odun hamuru, soya
fasulyesi yağı üretiminden arta
kalan küspe ve katı atıklar.

(2017)
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Çin, ABD, Arjantin, Almanya, Hollanda

BREZILYA’NIN ITHALATINDA
AĞIRLIĞI OLAN ÜRÜNLER:
Petrol yağları, ham petrol ve doğal gaz,
kara taşıtları aksam ve parçaları, binek
otomobiller, mobil telefonlar, ilaçlar,
haşarat öldürücü, dezenfekte ediciler,
elektronik devreler, serum ve aşılar,
turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz
türbinleri, gübreler, kamyon, kamyonet,
kimyasallar ve taşkömürü.

Türkiye’nin
Brezilya’dan İthalatı:

Ticaret
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• TARIM VE HAYVANCILIK
Brezilya tarım sektörü çeşit açısından çok zengindir. Brezilya dünyanın en büyük kahve,
şekerpancarı, portakal suyu, tropikal meyveler, dondurulmuş nektar üreticisidir ve
dünyanın en büyük sığır yatırımcılarındandır.
• MADENCILIK
Brezilya, büyük ölçüde mineral kaynaklarına sahip bir ülkedir. Dünyanın en büyük
üreticisi ve ihracatçısıdır.
Demir rezervleri, dünya toplamının üçte birine denk gelmektedir. Sanayi merkezlerinin
yakınında bulunan yüksek kaliteli demir cevheri yatakları 30 yılı aşkın süredir
işletilmektedir.

TÜRKIYE-BREZILYA İKILI TICARİ İLIŞKI
(2017 YILI VERILERI)

Türkiye’nin
Brezilya’ya İhracatı:

İhracatımızın ve Brezilya’nın diğer ülkelerden ithalat seyri incelendiğinde; uçak
yan sanayi, müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar, marinalar), turizm
(özellikle gemi turizmi/cruise seferleri), kimyevi madde taşıyıcı gemiler, ilaç ve kozmetik
sanayinde işbirliği imkanlarının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Milyar
ABD Doları

Yine, Latin Amerika’nın en büyük boksit yataklarına sahip ülkesi Brezilya’dır. Ülke
açısından önemli diğer madenler ise manganez, kömür, krom, altın ve çinkodan
oluşmaktadır.
Silikon açısından da Brezilya hatırı sayılır bir ülkedir. Dünyadaki en geniş niyobyum
yatakları Amazon bölgesinde bulunmakta ve Brezilya, dünya rezervlerinin %78’ini
elinde tutmaktadır.

