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2. GENEL EKONOMİK DURUMU 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resmi adı : Romanya 

Başkenti : Bükreş 

Yüzölçümü : 238.391km2
 

Kuruluşu : 9 Mayıs 1877 

Nüfusu : 21.529.967 (2017) 

Nüfus Artış Oranı : -0,33 (2017) 

Dil : Rumence 

Para Birimi : Lei (RON) 

Devlet Başkanı : Klaus IOHANNİS (21 Aralık 2014 tarihinden itibaren) 

Başbakan : Viorel STEFAN (29 Ocak 2018 tarihiden itibaren) 

T.C. Bükreş Büyükelçisi : Osman Koray Ertaş (2014’den itibaren) 

Romanya Ankara Büyükelçisi: Gabriel-Cătălin Şopandă (2016) 

Romanya İstanbul Başkonsolosu: Adriana CİAMBA (Kasım 2013)  
 

 

 

Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Avrupa’nın en 

büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya’da, sanayileşme sürecine girilmesiyle birlikte 

güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir 

 
II. Dünya Savaşı’ndan ağır yaralarla çıkan Romanya, ekonomisini kalkındırmak için büyük bir 

mücadele dönemine girmiştir. Aralık 1989 Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine 

adapte olmaya başlayan Romanya, iktisadi gelişme amacıyla dış ticarete önem vermiştir. 

Ayrıca, yine bu amaçla pek çok reformlar yapılmıştır. 

 
Kısa sürede hisselerinin çoğu devlet kontrolü altında bulunan bütün kuruluşların hızlı ve 

şeffaf bir biçimde özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi yönünde 

politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu reformlar özellikle, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa 

Birliği gibi uluslararası oluşumlar tarafından desteklenmiştir. Bu önemli gelişmelerle beraber 

1 Ocak 2007 itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam üyesi olması, Romanya’yı Avrupa’nın cazip 

ülkelerinden biri haline getirmiştir. 

 
Ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu çeşitli problemler bulunmaktadır. Ülkede kayıt dışı 

ekonomimin büyük olması, vergi sistemine düşük oranda katkı sağlayabilen kırsal nüfusun 

yüksek olması, vergilerin düzenli olarak toplanamaması gibi sorunlardan dolayı vergi gelirleri 

yeterli düzeye ulaşamamaktadır. Bu nedenle eğitim, sağlık, refah, altyapı ve güvenlik 

harcamaları yeterli düzeyde gerçekleştirilememektedir. Romanya Doğu Avrupa ülkeleri 

arasında en düşük kişi başı gelire, çevre standartları açısından en düşük seviyeye, en yüksek 

1. ÖZET BİLGİLER 
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2017) 

ödenmemiş vergi borçlarına ve en düşük eğitim harcamasına sahiptir. Ülkenin Euro Bölgesi 

ile kurmuş olduğu sıkı ticari ve mali bağlar, ekonomisini bu bölgedeki gelişmelere karşı riskli 

hale getirmektedir. 

 
Romanya'nın AB fonlarından faydalanma miktarının önümüzdeki dönemde diğer yıllara göre 

daha fazla olması beklenmektedir. Bu durumun da ülke ekonomisinde olumlu bir etki 

yaratacağı tahmin edilmektedir. 2014- 20 yılları için Romanya'nın kullanabileceği fon miktarı 

22 milyar € düzeyindedir. Ayrıca tarım sektörü için fon miktarı ise 17,5 milyar €'dur. 

 
2018 yılında %4,7 olan tüketici fiyatlarındaki yıllık ortalama enflasyon oranının 2019 yılında 

%3,1 olacağı tahmin edilmektedir. 

 
2017 yılında sabit fiyatlara göre %7 oranında büyüyen GSYH’nin, 2018 yılında %5,1 oranında 

büyüme ve 2019 yılında ise %3,5 oranında artarak 265,3 milyar $ olması beklenmektedir. 

 
Romanya ihracatının %70’inden fazlasını AB’ne gerçekleştirmektedir. Banka varlıklarının 

yaklaşık % 82’si AB ülkelerinde yerleşik bankalara aittir. AB’nde yaşanan kriz Rumen 

ekonomisini etkilemeye devam etmekte, yabancı firmaların Romanya’da yatırım 

gerçekleştirme konusunda çekimser kalmaktadırlar. Ülkenin 2017-2020 döneminde ise 

ortalama büyüme oranının % 3,4 civarında olması öngörülmektedir. 

 
Romanya’daki Türk yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber toplam 6 milyar 

Dolar’a ulaşmıştır. Hâlihazırda bu ülkede yaklaşık 13.500 Türk sermayeli firma faaliyet 

göstermektedir. Romanya’da bugüne kadar 90 Türk müteahhitlik firmasınca yaklaşık 6,2 

milyar Dolar tutarında proje gerçekleştirilmiştir. 

 
 

 

 

GSYH : 211,803 milyar dolar (2017) 

Kişi başı Milli Gelir : 10,803 dolar (2017) 

Enflasyon Oranı : %-0,6 

İşsizlik Oranı : % 6,4 

İhracat : 64,92 milyar dolar (2017) 

İthalat : 78,12 milyar dolar (2017) 

Başlıca İhracat Ortakları : Almanya %18,9, İtalya %12,3, Fransa %7,1 Türkiye %5,5, 

Macaristan %5,5 

Başlıca İthalat Ortakları : Almanya %17,5, İtalya %11,7, Macaristan %9,1, Fransa %5,7, 

Rusya %4,4, Polonya %4,3, Avusturya %4,2, Kazakistan %4,1 

Başlıca İhraç Ürünleri: Makine ve araçlar, tekstil ve ayakkabı, metal ve metal ürünleri, 

Mineraller ve yakıtlar, kimyasallar, tarımsal ürünler 

Başlıca İthal Ürünleri : Makine ve araçları, mineraller ve yakıtlar, kimyasallar, tekstil ve 

ürünleri, metaller, tarım ürünleri 

Kaynak: CIA The World Factbook, Dünya Bankası 
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Fırsatlar 
 
• Tarım ve Hayvancılık 

Romanya zengin tarım alanlarına sahip olup, ülke toprakları geniş bir ürün yelpazesini 

yetiştirmeye elverişlidir. 1989’dan itibaren en fazla özelleştirme tarım sektöründe 

gerçekleştirilmiştir. 1989-2004 yılları arasında ekilebilir alanların % 85’i ve hayvancılık 

sektörünün % 98’i özelleştirilmiştir. 

Buna rağmen, tarım sektörü yeni AB üyesi ülkeler arasında yine de zayıf kalmıştır. Komünizm 

döneminin ardından toplam ekilebilir alanların % 80’inin sınırlı ebatlarındaki parseller halinde 

özel sektöre yeniden dağıtılmasına rağmen 2000 yılına kadar çiftliklerin sadece % 2’sinin 

büyüklüğü 10 hektarı aşmıştır. Toprakların eski sahiplerine tekrar dağıtılması sonucu yaşanan 

parçalanma ve birleştirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi, sektördeki makinalaşma ve 

dolayısıyla gelişmeyi de yavaşlatmıştır. 

Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri mısır, buğday, patates, ayçiçek tohumu (çekirdek), arpa, 

domates, üzüm, elma, lahana ve şeker pancarıdır. Hayvansal ürünlerde ise tavuk, koyun, 

domuz ve sığır üretimi öne çıkmaktadır. 

 

• Sanayi 

Sanayi ve imalat sektörü metalurji, ağır sanayi ve kimya sanayiindeki tesislerin eskimesi ve 

teknolojik açıdan demode olması yüzünden sıkıntıya düşmüştür. Komünizm döneminde imalat 

sanayi tesislerini bir araya toplama uygulaması devrim sonrası dönemde ülkeyi yaşlı ve hantal 

sanayi tesisleriyle başbaşa bırakmıştır. Verimsiz fabrikaların kapatılması ve diğerlerinin 

modernleştirme çalışmaları ilk başlarda sektörü zayıflatmış, fakat bu önlemler 2000-2004 yılları 

arasında endüstrideki % 25 artışla meyvesini vermiştir. 2000'li yılların başına kadar yavaş 

adımlarla ilerleyen özelleştirmenin 2001 yılından itibaren hızlanması ve yabancı yatırımları 

artırması geniş ölçüde modernleştirmeyi mümkün kılmıştır. Başlıca sanayi ürünleri tekstil, 

ayakkabı, lastik, çimento, ham çelik, hane halkı tüketim maddeleri, binek arabaları, traktörler, 

şarap ve biradan oluşmuştur. 

2000'li yılların başında en hızlı gelişen sanayi kolları otomobil üretimi ve eczacılık ürünleri 

üretimi olmuş ve her ikisi de doğrudan yabancı yatırımlarla önemli ölçüde desteklenmiştir. Son 

yıllarda ayakkabı ve tekstil gibi bazı ihraç ürünleri gelişmiş ülkelerle rekabetten zarar 

görmüştür. 1990'lı yıllardaki ekonomik durgunluktan olumsuz yönde etkilenen inşaat sanayi, 

2000'li yılların başından itibaren konut talebinde artış, taksitli satışlar, karayolu inşaatı ve 

turistik tesislerden beslenerek gelişmeye başlamış olup, bu eğilimin devam etmesi 

beklenmektedir. 

 
Zorluklar 

Mevcut durumda, Romanya’daki mevzuatın tam oluşmamış olması nedeniyle bazı Türk 

ihracatçılar ihraç bedellerini tahsilde sıkıntıya düşmektedir. Diğer taraftan, ülkede hukuk 

ROMANYA PAZARININ FIRSATLARI VE ZORLUKLARI 
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3. TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ 

TÜRKİYE-ROMANYA DIŞ TİCARETİ (milyon dolar) 

sisteminin yavaş işlemesinden dolayı, herhangi bir alanda doğan anlaşmazlığın çözümü çok 

zaman almakta, dolayısıyla böyle bir durumu baştan engellemek için, ülke firmaları ile 

çalışacak kişilerin, akreditif türü olarak gayri kabili rücu akreditif tercih etmeleri daha faydalı 

olmaktadır. 

Romanya’daki firmalarımızın ülkede yaşadıkları önemli bir sorun, özellikle Türkiye’den 

götürülen çalışanlar için çalışma ve oturma izni almakta yaşanan güçlüklerdir. Oturma izni 

almak için gereken bürokratik işlemler hem uzun sürmekte hem de çok sayıda bürokratik 

süreçten geçilmektedir. Özellikle oturma izni başvurularının uzatılması aşamasında eksik ya da 

hatalı belge olması durumunda, yabancılar bürosunun doğrudan oturumun iptali şeklinde 

hareket etmesi firmalarımızı zor durumda bırakabilmektedir. 

Romanya’da halen serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşanmakta olup, bundan doğan 

sık mevzuat değişikliği, bürokrasi, kurumlar arası yetki çatışması, anlaşmazlıkların çözümünde 

yargı mekanizmasının ağır işlemesi gibi sorunlar mevcuttur. Özellikle, ülkede hukuk sisteminin 

yavaş işlemesinden dolayı, herhangi bir alanda doğan anlaşmazlığın çözümü zaman almaktadır. 

Ülkede faaliyet gösteren firmalarımız çok sık gerçekleştirilen mali kontrol denetimleri ve KDV 

iadelerinin zamanında verilmemesi gibi uygulamalardan şikâyetçi olmaktadır. 
 

 

 

Romanya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’daki en büyük ticaret ortağı olan ülkemiz; İtalya, 

Almanya ve Fransa’nın ardından Romanya’nın 4. büyük ihracat pazarıdır. 

 
Romanya’daki Türk yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber toplam 6 milyar 

Dolar’a ulaşmıştır. Halihazırda Romanya’da 7.000 civarında Türk firması aktif olarak faaliyet 

göstermektedir. Romanya’da ayrıca çok sayıda şubesi bulunan iki Türk bankası (Credit 

Europe ve Garanti Bankası) faaliyet göstermektedir. 

 
Romanya’da bugüne kadar 90 Türk müteahhitlik firmasınca yaklaşık 6,2 milyar Dolar 

tutarında proje gerçekleştirilmiştir. 
 

 

 
 
 

YIL İhracat İthalat Hacim Denge 

2004 1.235 1.7 2.935 -465 

2005 1.785 2.286 4.071 -501 

2006 2.35 2.669 5.019 -319 

2007 3.644 3.113 6.757 531 

2008 3.987 3.548 7.535 439 

2009 2.216 2.258 4.474 -42 
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4. TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMALAR 

2010 2.599 3.449 6.048 -850 

2011 2.878 3.801 6.680 -922 

2012 2.497 3.236 5.733 -739 

2013 2.616 3.593 6.209 -977 

2014 3.008 3.363 6.371 -355 

2015 2.817 2.600 5.417 217 

2016 2.672 2.196 4.868 476 

2017 3.141 2.480 5.621 661 

2017 (Ocak-Temmuz) 1.705 1.395 3.100 310 

2018 (Ocak-Temmuz) 2.228 1.670 3.898 557 

Kaynak: TÜİK 

 
Romanya’ya ihracatımızda belli başlı ürünler; tekstil elyafı ve mamulleri, kara ulaşım araçları, 

demir ve çelik, enerji üreten makine ve cihazlar, giyim eşyası ve aksesuarları, metallerden 

nihai ürünler ve sebze-meyve oluşturmaktadır. 

 
İthalatımızda ise başlıca ürünleri metal cevherleri, kırıntı, döküntü, demir-çelik, kara ulaşım 

araçları, gübreler, elektrikli makine ve cihazlar, mantar ve ağaç mamulleri oluşturmaktadır. 
 

 

 

Tarih Anlaşma 

1970 Ticaret Anlaşması 

1975 Uzun Vadeli Ekonomik Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması 

1976 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 

1986 Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 

1991 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 

1997 Serbest Ticaret Anlaşması 

2006 Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 

 

2013 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 

3Mart 2008 tarihinde Bükreş’te imzalanan Eğitim, Kültür ve 

Sanat,Basın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programını Tadil 

Eden 
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NOTLAR 

 Protokol 
  

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 
 
 
 

 

• Romanya nüfus, yüzölçümü ve ekonomi bakımından en büyük ve en gelişmiş Balkan 

ülkesidir. 

• Romanya 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Bulgaristan ile birlikte AB üyesi olmuştur. 

• Romanya Türkiye’nin Balkan ülkeleri arasındaki en büyük ekonomik ortağıdır. 

• 2017 yılında ülkemize 423.868 Romanyalı Turist gelmiştir. 


