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TEMEL GÖSTERGELER 

 

 

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: 

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler 

(BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD), Nordik Konsey, Arktik Konsey. 

 

 

 

 

 

Resmi Adı 
İsveç Krallığı 

Yönetim Şekli 
Anayasal Monarşi 

Nüfus (Milyon) 
10.613.000 (Nisan 2021, IMF) 

Yüzölçümü 
450.295 m2 

Dil 
İsveççe (Kuzeyde azınlıklar tarafından Fince ve Sami 
dilleri) 

Başkent 
Stokholm 

 
GSYİH ( Milyon $ ) 

625.948 (Nisan 2021, IMF) 

 
KBGSYİH ( $ ) 

58.977 (Nisan 2021, IMF) 

 
Büyüme Oranı ( % ) 

3,1 (Nisan 2021, IMF) 

Para Birimi 
İsveç Kronu (SEK) 

Başlıca Şehirleri 
Stokholm, Göteborg, Malmö, Upsala, Linkoping 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- Gelişmişlik ve refah düzeyinin üst 

seviyede olması 
- Kişi başına düşen milli gelirin yüksek 

olması 
- Düşük enflasyon oranına sahip olması 
- Hizmet sektöründe güçlü kamu payının 

varlığı 
- Kalifiye işgücü barındırması 
- Sağlam teknolojik altyapıya sahip olması 
- İhracat odaklı ekonomiye sahip olması 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- Serbest bölge bulunmaması 
- Genç nüfus oranının düşük olması 
- Nüfus yoğunluğu bakımından küçük ülke 

olması 
- İç pazarının küçük olması 

 
FIRSATLAR 

 
- Göçmenlerin İsveç işgücü piyasasına 

dâhil olmaya başlaması 
- Euro Zone dışında yer alması 
- Dünyanın önde gelen çokuluslu 

firmalarına ev sahipliği yapması 
- Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının hızla artması 
- Birçok AB ve OECD ülkesine kıyasla 

kurumlar vergisi oranının düşük olması 

 
TEHDİTLER 

 
- Sanayi sektörü ile finans başta olmak 

üzere hizmet sektörünün dışa açık olması 
- Turizm sektöründe diğer Avrupalı 

rakiplerinin çok daha güçlü olması 
- Tüketim malları sektörünün ithalata 

dayalı çok uluslu şirketler tarafından 
yönetilmesi 
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A-GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

Ülkenin kuzeyden güneye uzunluğu 1574 km, doğu-batı genişliği ise ortalama 300 km civarındadır. 
İsveç’in Kuzey Denizi’nde Skagerra’dan başlayıp, Baltık Denizi’nin iç kesimindeki Bothina Körfezi’ne 
kadar uzanan toplam 3218 km’lik sahil şeridinde fiyordlar, adalar ve adacıklar bulunmaktadır. 
 
3001 km²’lik yüzölçümü ile Baltık Denizi’nin en büyük adası olan Gotland İsveç’e bağlıdır. 10,5 milyonluk 
nüfusun % 20’sinin yaşadığı Başkent Stokholm, ülkenin en büyük şehri olurken, Göteborg, Malmö, 
Upsala ve Linkoping diğer büyük ve önemli şehirlerini oluşturmaktadır. Yüzölçümünün % 9’u göllerle 
kaplı olan ülkede yaklaşık 100.000 adet göl bulunmaktadır. 5585 km² ile Vänern Batı Avrupa’nın en 
büyük gölü olma özelliğine sahiptir. Ülkenin % 16’sı dağlıktır. 
 
Norveç sınırının 800 km’lik bir kısmı deniz seviyesinden 2000 metreyi aşan yükseklikteki Kjölen Dağları 
ile kaplıdır. İsveç’in en yüksek dağı 2111 metre uzunluğundaki Kebnekaise’dir. Baltık kıyısı ve 
Stokholm’ün güneyindeki alanlar ise genelde düzlüktür. Toplam yüzölçümünün % 8’i ekilebilir toprak 
niteliğinde olup, % 54’ü ise ormanlarla kaplıdır. İsveç’in yaklaşık 1/6’sı Kuzey Kutup Dairesi’nin 
kuzeyinde yer almaktadır. 
 
Siyasi ve İdari Yapı: 
İsveç, Kralın rolünün törensel görevlerle sınırlı bulunduğu anayasal bir krallıktır. Bununla birlikte, 
hâlihazırda Bernadotte ailesinden gelen Kral Carl XVI. Gustav ve Kraliçe Silvia tarafından temsil 
edilmekte olan Kraliyet geniş halk kitlelerinden saygı görmekte ve ülkede milli birlik duygusunun 
güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. 
 
İsveç, gücünü doğrudan halktan alan parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Ulusal düzeyde halk 
yasama yetkisi olan ‘Riksdag’ (meclis) tarafından temsil edilir. 1974’de kabul edilen anayasa ile oy 
kullanma yaşı 18’e düşürülmüş ve monarşinin statüsü sembolik hale getirilmiştir. 
 
Nisbi temsil prensibine dayanan demokratik genel seçimler her dört yılda bir Eylül ayının 3. Pazar günü 
yapılmaktadır. T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021 3 Tek meclisli İsveç Parlamentosu Riksdag 349 üyeden 
oluşmaktadır. Parlamentodaki 349 sandalyenin 310’u 28 seçim bölgesinde, geri kalan 39’u ise milli 
düzeyde nisbi temsil prensibi çerçevesinde siyasi partiler arasında paylaştırılmaktadır. 
 
Bir siyasi partinin mecliste temsil edilebilmesi için ülke genelindeki % 4’lük veya bölge bazında geçerli 
olan %12’lik oy barajını aşması gerekmektedir. Parlamentonun herhangi bir nedenden ötürü 4 yıllık 
görev süresini tamamlamadan dağılması durumunda, oluşturulacak yeni meclis yalnızca bir öncekinin 
süresi dolana kadar görevde kalır. 
 
28 Şubat 1991 tarihinde Avrupa Birliği’ne üyelik için resmi başvuruda bulunan ve 1994 yılında ülkede 
bu amaçla yapılan referandumun lehte sonuçlanmasını takiben 1 Ocak 1995 itibariye AB üyesi olan 
İsveç, Eylül 2003’te yapılan referandum sonucu para birimi olarak Avroyu kullanmayı reddetmiştir. 
 
Doğal Kaynaklar: 
Orman ve maden gibi doğal kaynakların ekonomideki önemi anlaşılması üzerine neredeyse son 50- 60 
yıldır İsveç’te doğal kaynakların israfı oldukça azalmıştır. İsveç topraklarının dörtte biri çam, ladin ve 
diğer yumuşak gövdeli ağaçlardan oluşan ormanlarla kaplıdır. Özellikle iç savaş dönemine kadar 
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ekonomide belirleyici rolü olan ormancılık ürünleri halen Kuzey İsveç bölgesinde başlıca sanayi sektörü 
olmaya devam etmektedir. 
 
Kanada ve Finlandiya’nın ardından İsveç, ormancılık ürünleri ihracatında 3. sırada yer almakta olup; 
ülkenin ormancılık ürünlerinin % 60’lık kısmı kâğıt, kâğıt hamuru ve kereste olarak ihraç edilmektedir. 
İsveç, demir ve kükürt cevherlerinin çeşitli formlarının üretimi ve ihracatında da dünyada önemli bir 
konumdadır. 
 
1970’lerden sonra üretimin modernize edilmesi sonucu, sektör katma değeri fazla olan ürünlere 
odaklanmıştır. Doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan ülkenin kuzey bölümünde, demir, 
kükürt cevheri ve diğer değerli madenlerden altın, gümüş, bakır ve kurşun çıkarılmaktadır. Elektrik 
üretiminin yaklaşık %40’ını sağlayan hidroelektrik enerjisi, ülke ekonomisinde önemli rolü olan bir 
doğal kaynaktır. 
 
Petrol, nükleer enerji, hidroelektrik enerji ve biyo yakıtlar ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında 
başlıca kaynaklardır. İsveç’te ticari olarak kullanılabilir petrol, gaz ya da kömür kaynakları 
olmamasından dolayı İsveç enerji hammadde ihtiyacının %70’ini ithal etmektedir. İsveç’te 2. Dünya 
Savaşına kadar endüstriyel gaz emisyonlarının çevreye olan etkisi sadece yerel bir problem olarak 
görülürken, binlerce göl ve geniş bir alana yayılmış ormanların yok olması sonucu, özellikle 1960 ve 
1970’li yıllardan sonra pek çok İsveçli bunun sadece ulusal bir sorun olmadığının farkına varmıştır.  
 
Emisyonu önlemek için yapılan ölçümler başarıya ulaşmış ve oluşan çevre bilinci sayesinde İsveç’te, 
kimyasal, ağır metal ve diğer zararlı maddelerin kullanımını azaltmaya yönelik bir yaşam standardı 
oluşmuştur. Gaz emisyonlarının %75’i enerji ve ulaşım sektörlerinden kaynaklanan İsveç’te, alternatif 
enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ile karayolu ulaşımı dışında petrolün kullanımı azalmıştır. 
 
Nüfus ve İstihdam:  
450 bin km²’lik yüzölçümü ile Fransa ve İspanya’nın ardından Batı Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi olan 

İsveç’in nüfusunun 2019 itibariyle 10 milyonu geçtiği tahmin edilmektedir. Özellikle Kuzey Avrupa 

ülkeleri ve 1990’dan sonra diğer Doğu Avrupa ülkelerinden hızla göç alan İsveç’te, genç nüfus artış 

oranının yaşlı nüfus artış oranına göre oldukça az olması nedeniyle genç nüfusun azaldığı 

görülmektedir. 

Ülkede nüfusun %20,3’ünü 65 yaş üstü oluşturmaktadır. Nüfusunun %87,4’lük kısmı kentsel alanlarda 

yaşayan İsveç’te yerleşim daha çok güney kısımda yoğunlaşmıştır. Gelişmişlik ve refah düzeyinin üst 

seviyede olması, ortalama yaşam beklentisini arttırmıştır. 

Buna ek olarak doğum oranı sabit kalırken ölüm oranının azalması İsveç nüfusunun yaşlanmasına 

neden olmuştur. 1930’lardan itibaren, İsveç işgücü piyasasının genel niteliklerini, gerek işçiler gerekse 

işverenler bakımından kuvvetli örgütlenmeler ile taraflar arasında uzlaşıya dayanan anlaşmalar 

oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, ülkede zaman zaman yaygın ve uzun süreli grev hareketleri de söz konusu olmuştur. 

1938 yılında imzalanan Satsbjöbaden Anlaşması devlet müdahalesi olmaksızın işçi ve işveren dernekleri 

arasında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin ana ilkelerini belirlemektedir. İsveç’teki işçi ve 

işveren örgütlenmeleri yerel, bölgesel ve merkezi olmak üzere hiyerarşik bir yapı sergilemekte ve İsveç 

toplumundaki en önemli politik güç odaklarından birini temsil etmektedir. 

Ülkede 2018 yılı tahminlerine göre 5,1 milyon işgücü bulunmaktadır. Bu işgücünün büyük bir kısmı 

hizmet sektöründe (%86), %2’si tarım sektöründe, %12’si de sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. 

Ülkede 2017 tahminlerine göre %6,3’lük bir işsizlik oranı bulunmaktadır. Haftalık ortalama çalışma 

süresi ortalama 40 saattir. 
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B- GENEL EKONOMİK DURUM 

 

Yaklaşık 450.000 km²’lik yüzölçümü ile alan bakımından Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri olan 

İsveç, 10 milyonu aşkın nüfusu ve nüfus yoğunluğu bakımından küçük ülkeler arasında yer almaktadır.  

1850 yılında Avrupa’nın kıyısında kalmış fakir bir tarım ülkesi konumundaki İsveç, 1970 yılında kişi 

başına düşen GSYİH bakımından dünyada üçüncü sıraya yükselmiştir. 1850-1970 döneminde İsveç, 

dünyanın en hızlı büyüyen ve kalkınan ülkelerin başında gelmektedir. 

Bugün yüksek oranda dışa açıklık, oldukça gelişmiş bir iş dünyası ile özellikle hizmet alanında güçlü 

kamu payının varlığı, günümüzde İsveç ekonomisinin öne çıkan niteliklerini oluşturmaktadır. Avrupa 

ülkelerine yönelik demir cevheri ve orman ürünleri ihracatı, eğitime yapılan yatırımlar, serbest girişimin 

desteklenmesi, demiryolları başta gelmek üzere yabancı sermayeden faydalanmak suretiyle yapılan alt 

yapı yatırımları, liberal politikalar ile etkin bir bürokratik yapının tesisi bahse konu gelişmenin 

temelindeki önemli etmenlerdir. 

Demir cevheri ve orman ürünleri, tarihsel olarak ülkenin başlıca doğal kaynaklarını oluşturmaktadır. 19. 

yy. sonlarından itibaren bu kaynakların gittikçe artan bir şekilde gelişmiş ürünlere dönüştürülmesi, 



 

 
7 

ülkenin bugünkü ekonomik faaliyetlerinin de büyük ölçüde temelini teşkil eden sanayi sektörünün hızla 

gelişmesine imkân vermiştir. İsveç imalat sanayi çok erken bir aşamada dışa açılmıştır. 

Dışa açılma mal ihracatı ile başlamış, daha sonra iç pazarın küçüklüğü nedeniyle sanayi şirketleri 

faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışına taşımışlardır. Başta finans olmak üzere hizmet sektörünün dışa 

açılmasıyla günümüzde İsveç dünyanın en dışa açık ülkelerinden biri konumundadır. 19. yy. ortalarına 

kadar tamamen bir tarım ülkesi konumunda olan İsveç’te günümüzde tarım, ormancılık ve balıkçılık 

sektörü, gerek GSYİH gerekse toplam istihdam içerisinde yaklaşık %2 civarında bir paya sahiptir. 

Ülke topraklarının sadece % 10'u tarıma elverişli olmasına rağmen İsveç, tarım ihtiyacının %80'ini kendi 

kendine karşılayabilmektedir. Hayvancılık başlıca üretim faaliyeti olup, tarımsal üretim imkanları 

ülkenin kuzey ve güney bölgeleri arasında oldukça büyük farklılık arz etmekte ve buğday başta olmak 

üzere hububat ağırlıklı olan üretim büyük ölçüde ülkenin orta ve güney bölümlerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

Süt ve süt ürünleri İsveç tarımında merkezi bir role sahiptir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İsveç’te 

de GSYİH içinde sanayi imalatının payı giderek azalırken, hizmet sektörünün payı artmıştır. Bununla 

birlikte imalat sanayi, İsveç ekonomisi bakımından büyük bir öneme sahip olup, İsveç hizmet 

sektörünün önemli bir kısmı ülkenin sanayi altyapısı ile yakından ilintilidir. 

İmalat sanayiinde toplam üretimin büyük bölümünü kimyasal ürünler, metal ve metal mamulleri, 

orman ve kâğıt ürünleri, makine ekipmanları, motorlu taşıtlar ve bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar 

sanayi oluşturmaktadır. Başlangıçta, İsveç ekonomisinin bel kemiği olan tarım, ormancılık ve balıkçılık 

sektörünün 20. yüzyılın başlarından itibaren zamanla ekonomiye olan katkısı azalmıştır. 

1900’lu yıllardan itibaren ekonomide ön plana çıkan imalat, maden ve inşaat sanayinin 1990’lı yıllara 

kadar ekonomiye olan katkısı artmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi katma değeri diğer sektörlere göre en fazla olan hizmet sektörü, İsveç ekonomisinde 

önemini arttırmıştır. İsveç oldukça gelişmiş ve yüksek standartlarda bir ulaştırma ve iletişim altyapısına 

sahiptir. 

Telekomünikasyon altyapısı bakımından İsveç dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Sabit telefon hattı, mobil telefon, kişisel bilgisayar, internet ve genişbant kullanımı son derece 

yaygındır. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede kişisel ve iş amaçlı internet erişimi 7 milyona yaklaşmış 

olup, evlerin %90’ından fazlasında bilgisayar bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisinin güçlü 

sektörlerden biri haline geldiği İsveç, kablosuz iletişim, yazılım geliştirme, mikroelektronik alanlarında 

dünyada lider ülkeler arasındadır. 

C- DIŞ TİCARET 

İç pazarın küçüklüğü nedeniyle dış ticaret ülke ekonomisinde hayati bir öneme sahiptir. İsveç’in küçük, 

açık ve rekabetçi ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi ve olağanüstü refahın faydaları ile yüksek bir 

hayat standardı yaratmıştır. 

İsveç’in “Euro Zone” dışında yer alması, Avrupa Para Birliği içerisinde yaşanan sıkıntıların ülke refahı ve 

para politikalarını etkilemesini engellemektedir. Kereste ormanları, hidroelektrik ve demir cevherleri, 

ülke dış ticaretinin temelini oluşturan imalat sanayinin de damarlarıdır. Makineler, motorlu araçlar ve 

telekomünikasyon ekipmanları ihracatı ülke GSYİH’nın %44’den fazlasını oluşturmaktadır. İsveç, 

GSYİH’sının %5 kadarını cari hesap fazlası olarak sağlamakta olup, bu oranla Avrupa’nın en yüksek 

marjını yakalamaktadır. 
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Başlıca Ürünler İtibarıyla Dış Ticareti: 

Elektrikli ve elektronik makineler ve ekipmanları, haberleşme cihazları, elektronik cihazlar, binek 

otomobiller, otomotiv ürünleri parça ve aksesuarları, kamyonlar, kâğıt, karton ve bunlardan mamul 

eşya, ilaçlar, mineral yakıtlar ve yağlar, demir-çelik, tıbbi alet ve aparatları, balıklar, ortopedik aletler, 

adrenal korteks hormonu ihraç edilen başlıca ürünlerdir. 

Makineler, elektrikli makineler ile elektronik cihazlar, petrol, kömür, doğal gaz ve ürünleri, kara 

taşıtları, plastik ve plastik ürünler, ilaçlar, optik cihazlar, dizel kamyonlar, bakır cevheri, dizel motorlu 

otomobil, dizel motor parçaları, elektronik entegre devreleri, bakır alaşım, iş makinası parçaları, 

taşınabilir dijital bilgisayar, otomotiv ürünleri parça ve aksesuarları ise ithal edilen başlıca ürünlerdir. 
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Başlıca Ülkeler İtibarıyla Dış Ticareti: 

İhracat: 

 

İthalat: 
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D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

İç pazarın küçüklüğü nedeniyle İsveç çok erken bir tarihte dışa açılmak zorunda kalmıştır. İsveç dünyada 

en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olup, dünyanın önde gelen firmaları arasında birçok İsveç asıllı 

firma bulunmaktadır. 

Ülkenin sağlam teknolojik altyapısı, kalifiye işgücü, ARGE’ye atfedilen önem, güvenilir sermaye piyasası 

ve özellikle gerçekleştirilen yapısal ekonomik reformlar bahse konu gelişmenin ardındaki temel 

faktörlerdir. 2020 UNCTAD Dünya Yatırım Raporu’na göre 2019 yılında İsveç’e gelen doğrudan yabancı 

yatırımlar inanılmaz bir yükselişle 20 milyar dolar olarak gerçekleş, stok ise 339 milyar dolara ulaşmıştır.  

Lüksemburg, İsviçre ve Birleşik Krallık miktar olarak İsveç’te en fazla yatırımı olan ülkelerdir.İsveç aynı 

zamanda yatırımcı bir ülkedir ve 2019 yılında Ülkenin yurtdışı yatırımları 19 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir (UNCTAD). 

ABB, Aga, Akzo Nobel, Assa Abloy, AstraZeneca, Atlas Copco, Autoliv, Biovitrum, EF, Electrolux, Elekta, 

Ericsson, Gambro, Handelsbanken, H&M, Ikea, Nordea, Metro, Saab, Sandvik, Scania, SEB, Securitas, 

Skanska, SKF, Storaenso, Swedbank, Swedish Match, Tele2, Teliasonera, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo 

gibi günümüzde dünyanın önde gelen çokuluslu firmaları arasında yer alan birçok şirket ilk olarak 

İsveç’te kurulmuştur. 

 

Yabancı Yatırım Mevzuatı: 

İsveç’te daha önce %52 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranı 1990 yılında %40, 1991 yılında %30, 

1994 yılında %28 ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle halen geçerli olan %22 seviyesine düşürülmüş olup, 

söz konusu oran birçok AB ve OECD ülkesine kıyasla düşük kalmaktadır. 
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İsveç’te Bayilik Açmak (Franchising): 

Bayilik anlaşması aynı zamanda satış yapma izni olarak tanımlanırken, ürün veya hizmetlerin 

pazarlanabildiği herhangi bir sektörde uygulanabilmektedir. Bayilik anlaşmaları genellikle uzun 

dönemli iş ortaklıkları kurulması amacıyla yapılırken, anlaşmalar İsveç Kontrat Kanununa göre 

düzenlenmektedir. 

Sektör Birlikleri:  

Swedish Franchise Association: www.franchiseforeningen.se  

Danışmanlık Şirketleri:  

Franchise Group: www.franchisegroup.se  

Franchise Kollegiet: www.franchisekollegiet.se  

FranchiseNet i Skandinavien: www.franchisenet.net 

 Franchiseakuten: www.franchiseakuten.se 

İsveç’te Şube Açmak: 

Yurtdışı merkezli bir şirket, herhangi bir yan şirket kurmaksızın İsveç’te şube açma hakkına sahiptir. 

İsveç’te açılacak şube yasal olarak yurtdışı merkezli şirketin bir parçası iken, kendine ait sermaye 

bulundurmasına gerek yoktur. 

Faydalı Linkler:  

Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket): www.bolagsverket.se  

İsveç Vergi Kurumu (Swedish Tax Agency): www.skatteverket.se 

Serbest Bölgeler: 

İsveç’te Serbest Bölge bulunmamaktadır. 

E-TÜRKİYE İLE TİCARET 

Ülkemizden İsveç’e ihracatta, AB pazarına girişte yaşanan genel sorunların haricinde yapısal önemli bir 

sorun bulunmamaktadır. İsveç’in ithalatındaki önemli sektörler itibarıyla da ülkemiz, İsveç’e ihracat 

yapan ülkeler arasında Gümrük Birliği’nin de katkısı ile görece rekabetçi bir durumdadır. 

 Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ticaret incelendiğinde, İsveç’e en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında; 

örme giyim eşyası başı çekmektedir.  

Bununla birlikte; hazır giyim ve tekstil ürünleri, televizyon alıcı cihazları, buzdolapları ve dondurucular, 

binek otomobilleri, elektrikli makineler ve ev aletleri, otomotiv ürünleri parça ve aksesuarları, 

kamyonlar, kablolar, elektriksiz makineler, demir veya çelikten eşyalar, alüminyum eşya, ev tekstil 

ürünleri, plastikten mamul eşya, taze ve kabuklu meyveler ile işlenmiş sebze-meyveler yer almaktadır. 

İsveç’ten en fazla ithal ettiğimiz ürünler ise; nükleer reaktörler ve kazanlar, elektrikli makine ve cihazlar, 

metal cevherleri, mineral yakıtlar, kâğıt ve kartondan eşya, demir ve çelik, ilaçlar, plastik ve plastikten 

mamul eşyalar, kara taşıtları, optik cihazları, ölçme, kontrol, ayar cihazları olarak görülmektedir. 

http://www.franchiseforeningen.se/
http://www.franchisegroup.se/
http://www.franchisekollegiet.se/
http://www.franchisenet.net/
www.franchiseakuten.se
www.bolagsverket.se
www.skatteverket.se
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Yatırım İlişkileri: 

Türkiye ile İsveç arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Ericsson 

1800’lerin sonunda, Atlas Copco 1923 yılında, SKF 1928 yılında ve Volvo ile Scania 1933 yılında 

Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirmiştir. 

Bugün, ABB Elektronik, Akzo Nobel, Alfa Laval, Assab, AstraZeneca, Atlas Copco, Elektrolux, Ericsson, 

H&M, Ikea, Kappahl, Lindex, Sandvik, Scania, SKF, Tetra Pak, Volvo gibi İsveç kökenli birçok büyük 

firmanın ülkemizde temsilcilik ofisi/irtibat bürosu bulunmaktadır. 

İsveç Ticaret Merkezi’nin (Swedish Trade Council/Exportrade) Türkiye’deki ofisi İsveç’in ihracatını 

arttırmak ve ticari işbirliğinde bulunmak amacıyla 1991 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet 

göstermektedir. 

İsveç’te yaklaşık 3000 Türk girişimci, ağırlıklı olarak otel, lokanta, servis, gıda, tekstil, hazır giyim, turizm 

ve insan kaynakları alanında faaliyet göstermekte ve yılda yaklaşık 5 milyar ABD doları civarında ciro 

yaptığı tahmin edilmektedir. 2019 yılı itibariyle Türkiye'nin İsveç’teki yatırım stoğu 1,1 milyar dolar, 

Türkiye'ye gelen İsveç kaynaklı yatırım stoğu ise 89 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (TCMB) 

Fuar Katılımları: 

T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından 2021 Yılı Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar 

(Milli/Bireysel):https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-

disifuarlar 

Türkiye’nin İsveç’e İhracatında Başlıca Ürünler: 

 

https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disifuarlar
https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-yili-destek-kapsamina-alinan-yurt-disifuarlar
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Türkiye’nin İsveç’ten İthalatında Başlıca Ürünler: 
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F- KOCAELİ’ NİN İSVEÇ İLE TİCARETİ: 

2019 yılında; Kocaeli İlinden İsveç’e 36 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, ithalat rakamı; 

58 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; 32 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat rakamı 

45 milyon dolarda kalmıştır. 

Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli, İsveç ile yaptığı ticarette her zaman eksi veren taraf 
konumunda bulunmuştur. 
 
2021 yılı ilk yarısına bakıldığında Kocaeli ilinden İsveç’e 26 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleşirken ithalat rakamının yaklaşık 28,5 milyon dolar olarak gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 
 

 
Yıl 

 
İl 

 
Ülke 

 
İhracat $ 

 
İthalat $ 

 
Hacim $ 

 
Denge $ 

 
 

2018 

 
 

Kocaeli 

 
 

İsveç 

 
 

35.514.266 

 
 

100.988.253 

 
 

136.502.519 

 
 

-65.473.987 

 
 

2019 

 
 

Kocaeli 

 
 

İsveç 

 
 

36.088.387 

 
 
58.462.004 

 
 

94.550.391 

 
 

-22.373.617 

 
 

2020 

 
 

Kocaeli 

 
 

İsveç 

 
 

32.079.118 

 
 

45.734.869 

 
 

77.813.987 

 
 

-13.655.751 

 
    2021 
(ilk 6 ay) 

 
 

Kocaeli 

 
 

İsveç 

 
 

26.012.160 

 
 

28.485.651 

 
 

54.497.811 

 
 

-2.473.491 
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İş İnsanlarının Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar: 
İsveçliler detaylara önem veren bir toplumdur. İsveç'te kendinizi kabul ettirebilmeniz için ince 
detaylara dikkat edilmesi, planlanmış ve mantıklı organize edilmiş bir teklifle gitmeye özen 
gösterilmesinde fayda vardır. 
 
İsveçliler, sosyal veya iş konusunda gerçekleştirilen toplantılara geç gidilmemesi konusunda hassastır. 
Randevuların çok önceden ayarlanmasında fayda vardır. Toplantılar için en uygun zaman dilimi 9:00-
10:00 veya 14:00-16:00 arasındaki zaman dilimidir. İsveçlilerin büyük bir çoğunluğu İngilizce bilmekte 
ve konuşmaktadır. Görüşmeye bolca kartvizit götürülmesi oldukça faydalıdır. 
 
Para Kullanımı: 
Para birimi olarak, 1873 yılından beri İsveç Kronu kullanılmaktadır. 1995 yılında AB’ne üyeliği kabul 
edilen İsveç’te, yapılan halk oylaması sonucu AB ortak para birimi Avro’nun kullanılması reddedilmiştir. 
İsveç Kronu 1.000, 500, 100, 50 ve 20’lik banknotlar halinde basılmaktadır. Kredi kartları birçok alışveriş 
merkezi ve restoranda geçerlidir. 
 
Pasaport ve Vize Uygulaması: 
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 
180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, İsveç’e yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır 
(www.mfa.gov.tr). İsveç Schengen’e üye bir ülkedir. 
 
Kullanılan Lisan: 
İsveç'te en çok konuşulan dil, Kuzey Cermen dili olan ve Danca, Norveççe gibi dillerle yakın akraba olan 
İsveççedir. Ülkedeki nüfusun çok az bir oranı kadar da Fince konuşulmaktadır. Halkın büyük kısmı başta 
İngilizce olmak üzere birkaç yabancı dil bilmektedir. 
 
Ulaşım: 
İsveç’te ulaşım imkanları oldukça gelişmiş ve çok çeşitlidir. İsveç’te hava trafiğinin en yoğun olduğu 
alanlar, başta Arlanda havaalanı olmak üzere, Stokholm’de Broma, Skavsta, Göteborg’da Şehir ve 
Landvetter havaalanlarıdır. THY’nın İstanbul’dan Stockholm’e ve Göteborg’a düzenli uçak seferleri 
bulunmaktadır. En önemli limanları ise Stokholm, Malmö, Göteborg’dur. Gelişmiş bir raylı ulaşım 
sistemine sahip olan İsveç’te en önemli tren yolları Stokholm ve Göteborg’da mevcuttur. Metro ise 
Stokholm’de bulunmaktadır. 
 
Yerel Saat: 
İsveç, Greenwich’e göre 1 saat ileridedir (GMT + 1). İsveç Türkiye’den 2 saat geridedir 
 
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri: 
İsveç’te haftalık çalışma saati 40 saattir. 
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YARARLI ADRESLER: 
T.C. Stokholm Büyükelçiliği 
Büyükelçi: Hakkı Emre Yunt  
Telefon: +46 8 23 08 40-41 
E-posta: embassy.stockholm@mfa.gov.tr 
Posta adresi: Dag Hammarskjölds Vag 20 115 27 Stockholm / Sweden 
 
T.C. Stokholm Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
Müşavir: Betül Ay 
Tel: + 46-8 6616483 
E-posta: stockholm@ticaret.gov.tr  
Adres: : Karlavägen 71, 114 49 Stockholm / Sweden 
 
İsveç Ankara Büyükelçiliği 

Adres: Kâtip Celebi Sok. No. 7, 06692 Kavaklıdere, Ankara 

Telefon: +90 312 455 41 00 

E-posta: ambassaden.ankara@gov.se 

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 

Adres: İstiklal Caddesi no: 497 Beyoğlu, 80072, İstanbul 

Telefon: +90 212 334 06 00 

E-posta: generalkonsulat.istanbul@gov.se 

Kaynakça: 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi: www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK): www.deik.org.tr 
IMFCEF: www.cef.imf.org 
Coface Economic Studies: www.coface.com 
TradeMap: www.trademap.org 

embassy.stockholm@mfa.gov.tr
stockholm@ticaret.gov.tr%20
ambassaden.ankara@gov.se
generalkonsulat.istanbul@gov.se
www.ekonomi.gov.tr
www.tuik.gov.tr
www.deik.org.tr
www.cef.imf.org
www.coface.com

