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zAMBiYA',DA i$ ORTAMI VB YATIRTM TE$Virr-nni
Temmuz 2021

Diinya Bankasr Doing Business Raporuna (2020) gdre; Zambiya, i9 yapma kolaylt[t

bakrmrndan diinya geielinde yiziierindenfi6,g skorla 85. srrada yer almaktadr. Buna

g.6tre, Zarrbiya'iaif yapmak i yrl 6ncesine gore (87. srrada) bir miktar kolaylaqmtqtu'

sahra-altr Afrika Bolgesinde ise Zambiya'dan daha kolay i9 yaprlabilen iilkeler,

Mauritius (13.), Ruanla (38.), Kenya (56) ve Giiney Afrika cumhuriyeti (84') ile

srntrltdr.

Giincel verilere g6re,Zambiya'da.iq ortamr, komqu iilkelere kryasla'odaha kolay" olarak

algrlanmaya devam etmektedir. Orne[in, Namibya (]O-+r;, Malavi (109'), Mozambik

(tiS.), Z\mbabve (140.), Tanzanya..11+t.;, Angola (177.)'ya kryasla T,arnbiya'da iS

vup-ur. daha kolay gortiimekteaii. utt<eoe, Nijerya (131.), Etiyopya (159.) gibi btivtik

Lkonomitere kryasla dahi daha kolay iq yaprlabilmektedir.

Son bir yrln alt verileri incelendi[inde ise Zanrbiyaiqe baqlamak (1 17.), elektri[e eriqim

(1,2g.), srnrr 6tesi ticarete (155.fve krediye eriqimde (4.) srrada yer almtq, firmalann

kayrt'ticretleri ytikselmekie beraber, ingaat izinlerinin almmasmda (67.), mtilkiyet

kaydrnda (150.) ve kiigiik yatrrmcmm korunmasna(72.) iliqkin kolayhklarda iyileqme

kaydedilmiqtir.

" fr{u;rrtir ,



Yab ancr Sermay ey e Yhnelik Ktsillamalar

ulkede elde edilen kar ve temettii, yurtdrgrna serbestge grkarrlabilmektedir' 5'000 ABD

Dolarr ve tistii, fufu ve ihracai bedeii transferlerinin EFT / bankacrhk kanahyla

yaprlmasr gerekmektedir. zoo.oo0 ABD Dolarr ve iistti ihracat gelirlerinin, akreditif

kanahyla gergekleqtirilmesi gerekmektedir'

20.000 ABD Dolarr ve tistti ihracat durumunda, ihracatgrlann, "Th€ Export Monitoring

Form I,, isimli formu doldurmalan ve bu formun bir orne[ini ilgili finansal hizmet

,ugtuyrrrrrna (banka vb.) teslim etmeleri gerekmektedir. ilgili banka, bu formu'

Zlmiiy aMerkez Bankasrna iletmekle ytikiimliidtir'

20.000 ABD Dolan ve rlstu ithalat durumunda, ithalatgrlartn, "The fmport and

Remittance Monitoring Form Il'riri-li formu doldurmalart ve bu formun bir orne[ini

ilgili finansal hizmet 
"sa[layrcrsrna (banka vb.) teslim etmeleri gerekmektedir. ilgili

binka, bu formu, zarbiyaMerkez Bankasma iletmekle yiikiimliidtir'

zamb\ya Kalkrnma Ajansr (zambia Development Agency, zDAt) tilk-ele ticareti ve

yut,rr*, tepvik ederekLkonomik biiyiimeyi vi geligmeyi teqvik eden 2006 tarihli ve 11

sayrh Kanunla oncelikli bir sektdre veya tiriine yatrrrm yapan qirketler igin muafiyetler

ve bazr imtiyazlar qeklinde tegviklei sunmaktadrr. Teqvikler v.e yurtdrqr yatrnmlar

konusunda ZDL,dncelikli olarak ziyaret edilmesi dnerilen kurumdur' ZDA maddi ve

maddi olmayan devlet desteklerini imalat ve oncelikli yatrrrm konulaflnda yatrtm

yapacak fi rmalara uygulamaktadrr.

t https://www.zda.org.zml
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ilgili mevzuata (ZDA Act of 200G, as amended in 20143) gdre, ZDA. vergi vb. ttim
"maddi" teqvik konularmdaZambiyaGelir idaresi'ne ilgili yabancr yatmmcrlar/firmalar
hakkrnda "tavsiyede" bulunma yetkisine sahiptir. ZDA, kendi baqma yatmmcr firmalara
"maddi" tesvik karan almamaktadrr.

ZDA tarafrndan o'oncelikli sektOr" olarak beyan edilen ttim ticari faaliyetler, %100
yabancrlar tarafindan yi.irtitiilebilmektedir. Ancak Zarr$iya Hiikiimeti, yerel-yabancr
ortakhklarr da desteklemekte; bunun pratik bir ihtiyag oldu[unu diigiinmektedir.

Kalkrnma Ajansr ZDA, girket kurulugu, gube, temsilcilik agmak, girket feshi ile nakdi
ve gayri-nakdi tegvikler, yabancr personel gahqma izinlerinin verilmesi gibi konularda
teknik ve hukuki destek vermekte olup, "one-stop agenc/' olarukhizmet vermektedir.
Ancak bu hizmetler igin makul bir ticret talep edilmesi sriz konusu olabilmektedir.
Yatrrmcrlarrr en az 250 bin ABD Dolarr yatrrm yapmalarr veya teminat g6stermeleri
durumunda ise bu ticretten muafiyet sdz konusu olmaktadrr. ZarrbiyaKalkrnma Ajansr,
Sanayi ve Ticaret Bakanh[rna ba$rdrr; ancak uygulamada Bakanhklar tistfl gahgma

imkdnr bulunmaktadrr.

2006 tarihli 11 Sayrh Zarrbiya Kalkrnma Ajansr Yasasr'nrn Bdliim VIII, Bdliim 56'sma
uyannca, Oncelikli bir sektdr veya tirtinde 500 bin ABD dolan veya eqde[eri konvertibl
para biriminden daha azolmayanyatrtm yapanbir yatrnmcr, Gelir'Vergisi Kanunu veya
Gtimriik ve Ttiketim Kanunu taraftndan veya kapsammda belirtilen vergi tegviklerinden
yararlanma hakkrna sahiptir.

dncelikli yatrnmlar konulan: Oncelikli yatrrm konularrnda asgari 500 bin ABD dolan
yatrrm tutanna haizyatrrmlar aga[rda yer alan desteklerden faydalanabilirler.

o Be$ yrl boyunca sermaye mah makine ve teghizat igin giimri.ik vergisi muafiyeti

ASa{dakiler i)ncelikli sektdrlerdir :

a) imatat
Aga[rdaki tegvikler, yalmzcabir yatrrrmcrnrn, 2017 tarihli 16 Sayrh Gelir Vergisi
De[iqikli[i Yasastna gOre Qok Tesisli Ekonomik Bdlgelerde (Multi Facility Economic
Zone, MFEZ), krrsal alanda veya Endiistri Parkr'nda bulunuyorsa gegerlidir:

o Be$ yrl boyunca sennaye ekipmanr ve makinelerinde yizde srfrr ithalat vergisi
oranl

o Sermaye ekipmanr ve makinelerinde hrzlandrnlmrg amortisman

2 https://www.parliament.sov.zmlnode17427
3 https://zambialaws.com/subsidiarv-legislation/zambia-developrirent-asencv-act-subsidiarv-
leeislation#ZAMBIA%20DEVELQPM ENT%2OAGENCY%20{MULTl,

FACILITY%2OECONOMIC%2OZON!%zOANP%zOINDUSTRIAL%2OPARK}%20{PRIORITY%2OSECTORS)%20(DECLAR

ATION )%200RCIER,%2020144s



MFEZ

b) insaat ve altyapr geliqtirme (tadilat, geniqletme ve tefriq harig)
o Egitim: E[itim ve beceri e[itim kurumlarmrn inqasr

' Saghk: 2009 Sa[hk Meslekleri Yasasr kapsamrnda tanrmlandr[r gekliyle sa[1k
merkezlerinin ingasr.

o Konut: 50 veya dahafazla tiniteli konut geligimi (tek yonetim altrnda veya buna
6zel arazi tizerinde, yol gibi altyapr unsurlan kapsamh plana baSh).o Tanm: mahsul ve tahrl depolama tesislerinin ingasr.

c) Turizm:
. Otellerin inqasr ve kurulmasr
o Kongre merkezlerinin ingasr ve kurulmasr
. Sergi merkezlerinin inqasr ve kurulmasr
o Miizelerin ingasr ve kurulmasr
o Tema parklannrn ingasr ve kurulmasr
o Sanat galerilerinin ingasr ve kurulmasr
o Tiyatrolann ingasr ve kurulmasr;

' Bir dizibaplantrh veya bitigik binada veya tek bir btiytik binada yer alan on veya
daha fazla ma$aza, restoran veya di[er igyerlerini igeren btiytik bir a1g veiig
merkezi inqasr ve kurulmasr.
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r
d) Enerji ve Su GeliStirme

. Enerji: elektrik santrallerinin ingasr ve kurulmasr
o Yakrt:

- Biyoyakrt igin igleme ve rafineri tesislerinin ingasr ve kururumu;
- Petrol rafinerileri ingaatr
- Boru hatlan ingaatr
- Krrsal akaryakrt istasyonlarr ingaatr :

o Su Temini:
- Depo ingaatr
- Baraj ingaatr
- Sulama kanallannm yaplmq
- Su ve kanalizasyon antma tesislerinin ingaatr.

'MFEZ'de veya ZDA Yasast kapsamrnda Oncelikli sektcir veya tiriine 500.000 ABD
dolanndan az olmayan yattnm yapan yatnmcrlar, aga[ldaki mali tegviklerden
yararlanma hakkrna sahiptir:

t Hammaddeler, sennaye mallan, kamyonlar dahil makineler ve 6zel motorlu
tagrtlar igin beq yrl boyuncayizde srfir ithalat vergisi oranl.

G iimr iik Ye rg is i D e ste kle ri :

%0 Gtimrtik Vergisi: Metalleri d6,vme, gekigleme veya presleme yoluyla iqlemeye
mahsus aletler (presler dahil): metalleri btikme, katlama, do[rultma, diizlegiirm., k.r-.,
delme veya gentik agmayoluyla iglemeye mahsus takrm tezgahlan(presleidahil): igleme
igin presler metal veya metal karbtirler

Qimento veyabenzeri mineral maddeler veya so[uk cam igleme makinelen igin%0
gtimriik vergisi.

- Testere makinesi ve taglama makinesi

Elde, pndmatik, hidrolik veya kendi kendine yeten elektrikli veya elektriksiz motorlu
aletlerde %0 giimrtik vergisi.

- Her ttirlti matkaplar
- Testereler
- Elektrikli testere
- Yukanda listelenen pargalarda %5 gtimriik vergisi

Kesmeye elverigli olsun olmasm, lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapmaya
mahsus makine ve cihazlarda%0 gtimrtik vergisi

- Endtstriyel laboratuvar elektrikli finnlan ve finnlarr
- Metallerin direng kayna[r igin lehimleme veya lehimleme makineleri, makineleri
ve cihazlan
- Elektrik kapasitcirler, sabit, de[igken veya ayarlanabilir

Aqafirdaki tiim makinalar velveyamallar iginn/oO gtimrtik vergisi.
- Otomatik satrg makineleri
- Posta pullan, sigara, yiyecek veya igecek
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- Lifli yonga levha tiretimi igin presler
- Halat veya kablo yapma makineleri
- Endtstriyel robotlar
- Kangtrrma, yopurma, krma, O[iitme, eleme, homojenlegtiime,
emiilsiyonlagtrrma veya kanqtrrma makineleri
- Elektronik motorlar ve jeneratdrler (eneratdr gruplan hariq) giimriik vergisinden

muaf. ;

- Elektrik iireten setler ve doner konvertdrler
- Elektrik transformatorleri, statik dOntigti.iriictiler (dogrultucular ve indtiktcirler)
- Elektrik aktimiilatorleri
- Kuru temizleme makineleri
- Dokuma kumaglan sarmaya, g6zmeye, katlamaya, vurnaya veya

. pembelegtirmeye mahsus makinalar

Larer veya di[er rqrk veya foton rgmr, ultrasonik, elektro-deqarj, elektro-kimyasal,
elektro-rgrn, iyonik r$m veya plazmaile herhangi bir malzemenin grkanlmasryla herhangi
bir malzemenin iglenmesine yd,nelik takrm tezgahlarndaYo} giimrtik vergisi.

- Metal grkarmak igin torna tezgahlart
- Metal igleme makineleri
- Delme, delme, frezeleme, diq agma veya krlavuz gekme igin makineler-aletler
metal grkarma,
- Planlama, gekillendirme, kanal agma, broglama, digli kesme, digli taqlama veya
digli bitirme, testere, kesme ve di[er makineler igin takrm tezgahlan.
- Metalleri veya sermetleri grkararak gahgan aletler

%0 giimriik vergisi
- Sualtrnda kullanrlan trbbi amagh kameralar
- Elektronik- kardiyografl ar
- Ultrasonik tarama aparatr
- Manyetik rezonans gdriintiileme aparatr
- Sintigrafik aparat
- Elektro - teghis aparatr
- Trbbi cerrahi kullanrm igin ultraviyole veya krzrl 6tesi cihdzlar
- Trp, cerrahi, diggilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanrlan grrrngalar.
- Dig delme motorlan '

- Diq biliminde kullamlan alet ve cihazlar
- Difier solunum, aletler ye gazmaskeleri
- Kalp kaslarmr uyaran kalp pilleri
- Metalin sertli[ini ve mukavemetini test etmek igin makinelerlcihazlar



. Kanun kapsamrnda herhangi bir sektdr veya iiriine 250.000 ABD Dolarrndan az olmamak
rtzete yatrtm yapan yatrrtmcrlar mali olmayan tegviklere aga[rdaki gekilde hak
kazantlar;'

o Yatrnm garantileri ve devlet kamulagtrrmasma kargr koruma
o Gdgmenlik izinleri, ikincil lisanslar, arazi edinimi ve kamu hizmetleri bagvurulal

igin ticretsiz kolaylagtrrma

Tescil Belgesi, veriliq tarihinden itibaren on (10) yrl gegerlidir. Yatrrrmcr, Tescil
Belgesinin gegerlilik siiresinin sona ernesinden 6nce yenilenmesi igin bagvurabilir.

Ko lay lagtrrrct Hizmetler :

ZanbiyaKalkrnma Ajansr, uygulanan mali ve mali olmayan tegviklerin yanr sra, kayrtl
yatnmcrlar igin aga[rdakileri kolayhklan sunmaktadr.

. Atazi edinme, yattrrmlar igin gerekli su, elektrik, ulagrm ve iletigim hizmetlerini
alma,

o Grigmen izinlerinin almmasr,
. Herhangi bir sektOrde iq yapmak igin gerekli di[er lisanslan almak,
. Gerekli olabilecek di[er bakrm desteklerine eriqim sa[lama.

Aynca, i.ilkede yatnm y apafl yatmmcr lar agaSrdaki garanti lere sahiptir :o Karlann ve temetti.ilerin ticretsiz gefi gonderilmesi

' i$letmeler zorunlu durumlar (yasa ile belirlenen) haricinde, devlet tarafinda
istimlak edilemez.

o Ticari olmayan risklere kargr koruma.
. Anla$mazhklann gOztim0 igin tarafsrz forum
. 6zel iki taraflr Yatrrmcr Koruma Anlagmalarr mevcuttur.

Ticaret firmalart, ZDA'ya kayrt yaptrrmasl halinde sadece -uli-ol*uyun t.ryikl.rd.n
faydalanabilmektedir. Ticaret firmalan, yatrnm diizeyleri ne oluisa olsun, mali

iklerden faydalanamamaktadr.

Genel Vergi Tegvikleri: Temel genel vergi tegvikleri aga[rdakileri destekleri igerir.

Tanm:

' Gegerli tartmsal igletmeler igin iiretimin baqlamasmdan d6rt yrl 6nce garantili
girdi vergisi talebi.

' ihrag edildi[inde vergilendirilebilir tanm iiriinleri ve malzemelerinin srfir katma
de[er vergisi.

o Bazr tanm ekipman ve makinelerin ithalatrnda KDV ertelemesi.
. Gelir vergisinde %10 indirim.
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Orijinal maliyeti 20.000 kwachayr a$mayan giftlik iqgileri taraftndan kullanrlan

gifigilik r. giftlik konutlarrna uygun, gitle gevrili%100 giftlik iyileqtirme 6dene[i

Toprak erozyonu onleme gahgmalarr, sondajlar, kuyular, hava ve jeofizik

aragtrrmalar ve su muhafazasr igin tam maliyet igin %100 giftlik iqleri odene[i.

Qiftgilik karmdan 6denen temetttiler, da[rtrm qirketinin giftqili[e baqladr[r ilk beq

yrl igin vergiden muaftlr.

buy, tut u., muz bitkisi veya narenciye veya benzeri bitki veya a[aq yetigtirmek

igin harcam ayaparlara geliqim 6dene[i verilir. Bu ttir harcamalarm 0210'u kadar

bir 6denek, o iqletmenin kazang veya k6rlarrnrn belirlenmesinde mahsup edilir.

Tarrm ve talmsal iglemede kullanrlan alet, tesis ve makineler igin sermaye

indirim inin oZ 5 0' den, o/o 
1 0 0' e ytiks eltilm es i.

' imolot:

Ticari ihracatgrlar Programr kapsamrnda yerlegik olmayan igletmeler tarafindan

yerli tirtinlerinin ihracatrnda KDV iadesi.

Uretimin baglamasrndan iki yrl6nce garantili girdi vergisi talebi.

Organik ve kimyasal giibre iiretiminden elde edilen gelit,Yol5 oranmda

indirimli vergilendirilir.
o imalat amagh kullanrlan sanayi binalanndaki sermaye indirimleri o/ol0 oranrnda

kesintiye tabidir.

Madencilik:

Madencilik sektdri.indeki arama qirketleri igin i.iretim oncesi harcamalarda yedi yrl

boyunca garantili girdi vergisi talebi.

Ana metal madencili[i yapan maden ruhsatma sahip herhangi bir maden girketi

%30 oranrnda vergilendirilir.
Madencilik ruhsatma sahip olan ve maden iqletmecili[i yapan bir maden qirketinin

Odedi[i tem ettii oZ 0 oranmda vergilendirilir.
. Binalar, demiryolu hatlarr, teghizat, kuyu kazma veya benzeri igler igin yaprlan

sermaye harcam alarmda %o2 5 madencilik ke s intis i.

Turizm:

. Tur paketlerinde yer alanlar drqrnda yabancr turistlere sunulan di[er turizm

hizmetlerinde KDV orant stfirdtr.
. Yerle$ik olmayan turistler ve ziyaretgiler igin segilen mallar igin KDV iadesi.

. yabancr turistler tarafindan iilkeye gegici olarak ithal edilen flim mallarda ithalat

KDV muafiyeti.
o Tesis ve makine maliyetinin 0/050 oranrnda sermaye indirimi.
o Otel tevsi yatrnmlannda ohl\ yaffrm indirimi ve o/o5 agmma ve ylpranma payl.

(amortisman)

o

o



Genel:

. Uygun sennaye mallannm ithalatrnda KDV'ye kayrth igletmeler igin ithalat KDV
indirimi. (KDV Erteleme)

. Vergilendirilebilir iirtinlerin ihracatrnda srfir KDV.

. KDV iadesi garantisi. :

. isletmenin devam eden bir iqletme olarak devrinde KDV'riin muafiyeti.

. Tedarikginin ikametgdhrna bakrlmaksrzm, KDV igin eqit muamele

o ingaat ve ingaat Mtihendisli[i Mtiteahhitteri Birli[i (Association of Building and

Civil
Engineering Contractors, ABCEC) ve Maden $irketleri tiyeleri igin KDV'nin
nakit muhasebesi.

., o Yukarrda belirtilen koqullara tabi olarak, cirosu yrlhk 800.000 kwacharun altrnda

olan uyumlu igletmeler igin gtlniillii kaydrn yeniden baqlatrlmasr.

. Vergilendirilebilir bir tedarikgiye petrol tedariki iizerinden alman vergi, sdz

konusu tedarikin yeniden satrq igin oldu[u durumlar dtgmda, 18. madde

kapsamrndaki herhangi bir talep, kesinti veya alacaktan harig tutulur.
o Finansal Kiralamalarda F aiz Muafiyeti.
o Kayrth tedarikgiler tarafindan yaprlan satm almalar igin ddenen girdi vergisinde

KDV indirimi
o Geleneksel olmayan ihracattan elde edilen gelir, %15'lik indirimli oranda

vergilendirilir
. Gelir Vergisi Yasasr kapsamrndaki toplu yatrtm programlan igin, gelirin toplu

yatrrm planrna katrlanlara da[rtrldrpr Olgtide gelir vergisinden muafiyet.
o Kamu Yaran Kuruluglan igin vergi indirimi sa[lamak igin srfir oranlt tedarik.

o Bireylerin bankalar veya yapr kooperatifleri gibi finansal kuruluglar nezdindeki

tasarruf veya mevduat hesaplarmdan elde ettikleri faiz i.izerinden stopaj vergisi

uygularwtaz. Bu, tasamrflarr teqvik etmek ve bireyler iizerindeki vergi ytikiini.i

azaltmak am ac ty I a uygu I anm aktad rr.

ikincil lisanslara (secondary licenses) bagvurular:

. Tam gevre etki analizi veya kiigtik yatrnmlarda proje 6zeti'(project brief)): ilgili
kurum : (Zambia Env ironm ental Managem ent Authority, ZEMA),

o Telekomiinikasyon lisansr (cep telefonu, internet hizmeti igleri): ilgili kurum:

ZICTA (Zambia Information Communications and Technology Authority of
Zambia),

o Turizm lisansr: Otel, tur igletmeleri, gazino, restoran ve ulusal parklardaki tesisler

igin lisans ve izin almmasr gerekmektedir. ilgili kurumlar: Zan$ia National

Tourist Board (ZNTB), ZarftiaWildlife Authority (ZAWA) ve yerel belediyeler,

o Finansal kuruluglar (banka) ve finansal olmayan kuruluqlar (dtiviz b0rolan) igin

Zambiy a Merkez B ankas rndan onay,



Sigorta girketleri igin yetki baqvurusu, ilgili kuruluq: the Pensions and Insurance

Authority (PIA) or Securities Exchange Commission (SEC),

Klinik, ameliyathane, muayenehane, eczane,vb. safihk kuruluglan igin onay, ilgili

kurum: the Pharmaceutical Regulatory Authority (PRA)

imalathane yatlnmlarr igin yerel belediyelerden imalat lisansr.

Ekonomik Biiyiime:

Hiiktimetin kemer srkan politikalan yail sra kararsrz uygulamalart ve zayf yatrtmct

iliqkileri sebebiyle 6zel sektdri.in toparlanmasmt engelleyen ortamda ekonomik biiyi.ime,

Zamb\ya,nn uzun vadeli potansiyelinin oldukga altrnda kalmrqtrr. Zambiydnn

koronaviriis salgmmrn patlak vermesiyle ortaya grkan drq gokun etkisiyle Eurobond

borcunda temerriide dtigmesinin ardmdan, 2020 yrlnda tilke ekonomisinin yaqadr[r

%3'ltik daralma sonrasmda 2021 yrhnda %l seviyesinde miitevazr bir biiyiime

gergekleqtirmesi beklenmektedir. Zambiya'nrn, madencilik sektortini.in toparlanmasmt

engelleyen drg krediye eriqimde sorun yagamasl beklenmektedir' Ancak, kiiresel bakrr

fiyatlarrndaki artrq sektordeki bi.iyiimenin devam edecepi anlamma gelmektedir.

Bakrr fiyatlannrn ytiksek seyretmesi ve ktiresel elektrikli otomobil endiistrisi igin artan

6nemi nedeniyle ihracat hacimlerinin artmasr (kobalt, devlete ait Mopani ve Konkola'da

da iiretilen bakrrm yan iiriiniidiir) nedeniyle biiyiime 2022 yrhnda oh2,l seviyesinde

gergeklegebilecektir. Ktiresel fiyatlarrn genel olarak tahmin doneminde (2024'teki kiiqilk

Ui, A1qtiq drqrnda) artmasr ve Zambiya'nrn bakrr madenlerind'e i.iretimi arttrmaya

baqlarnasryla birlikte, bakrr tiretimindeki artrglara paralel olarak, reel GSYIH

btiyiimesinin 2023-25 yrllarrnda hrzlanarak 2025 yrhnda Yo4,9'a ulaqmast

6ng6riilmektedir. Bununla birlikte, hiikUmetin fazla bory alamamast (madencilik

sekt6riinde kamulaqtrrma ve vergi artrqr riski g0z Ontine ahndr[rnda) 2021'25 yrllarr

boyunca yattnm ve biiytime tizerinde engel olmaya devam edecektir.
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yrllrk ortalama enflasyonun 2020'de Yol5,7'den, 2021 Haziran ayr itibaren Yo24,6'ya

yiikselmesi beklentilerin tizerinde gergekleqmiqtir. Bu enflasyon deseri, Zarrhiya

Merkez Bankasr'run yo6-8'lik hedef arah[rnrn oldukga iizerindedir. Yrlhk

enflasyondaki artrg, biiyiik rilgiide Krvaga'nrn Amerikan Dolan karqrsrndaki de[er kaybr

ve iilkenin temerriitte di.igmesi sebebiyle dolar talebindeki artrgtart kaynaklanmaktadrr.

Bunun yarunda ki.iresel dtizeyde artan grda ve petrol fiyatlan tilkedeki enflasyonist

baskrlarr arttrmrgtrr. 2022-25 yrllannda ki.iresel bakrr fiyatlannrn yUkselecefii

varsaytlrsa, Ktvaga kademeli olarak de[er kazanacaktrr'

, DtS Ekonomik Etkiler:

Bakrr fiyatlalnrn yakrn tarihte gortilmemig seviyelere yiikselmesi (elektrikli otomobil

talebine ba[[ olarak) ve ya$anan borg krizi sebebiyle smrlanan altyapr yatrtmlart,

ihracatm ithalatrn 6ntine gegmesine neden olacaktrr. Zarrfrriyaborg krizine 2022 yrhnda

bir g6ziim bularak askrya alman faiz 0demelerine yeniden baqladr[rnda cari fazlann

daralmasr beklenmektedir. iyilegen finansman kogullarryla beraber artabilecek kamu

yatrnmlarr 2024 yth itibariyle ithalata katkrda bulunacaktt.202l yrhnda ekonominin

GSyiH'nin o/o7,3'ineeqit btiytik bir cari fazlavermesi beklenmektedir. 2022'den itibaren

askrya alman faiz 6demelerinin yeniden baglamasryla, cari fazlarun siirmesi ancak

2025'te GSYiH'nrn Yo2,5'ine denk gelmesi beklenecektir.
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Hane halkr harcamalarr:

Hane halkt harcamalart bakrmrndan 18 milyon niifuslu Zambiya 12 milyar Dolarlk
harcamalarla diinya sralamasmda ll7. sradadr (Senegal I 15, izlanda 116, Giircistan
118, Arnavutluk rl9) (2019 rakamlanyla) (Economist Intelligence raporu).

il

{,
&
&
dE

ll{

tr{*useholrl c*nsump,ttenr A{H S
(Ll5$ bn: qkfux{ ra*k'ivrg,}

@fB'E' 'F
:ltw#\.p 4

S*{,rrrai Th* f*qormair. ir$dfi gamc.a LSqrt"

Drq Ticareti (ihracat ve ithalaty temel iiriinler, iilkeler:

2019 yrlrnda 81 milyon dolar seviyesinde drg ticaretfazlasrveren Zambiya,2019 yilnda
yaklagrk 2,5 milyar dolar drg ticaret fazlasr vermiqtir. Drq ticaret fazlasrndaki bu ciddi
arttg 2020 yrhnda ithalatrn bir dnceki y:Ja kryasla o 26,39'lik azalmasmdan
kaynaklanmaktrr. Oyle ki,20lg yrhndaki 7,2milyar dolarhk ithalat tutan 2020yilnda
5,3 milyar dolar olarak gergeklegmiqtir. Bunun yarunda toplam ihracat tutan bir onceki
yrla kryasla %o6,87 orantnda artarak, 7,8 milyar dolar seviyesinde gergeklegmiqtir.
Zambiya'mn ithalatrndaki ilk beq iilke; Giiney Afrika Cumhuriyeti (%34), ein (%17),
Birleqik Arap Emirlikleri (%9), Hindistan (%5) ve Amerika Birlegik Devletleri (o/o2)
olarak sralanmrgtr.
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tir-xg irH.l,l-s.rr xrlaKr

r (iouey Atila Crn*nriyeti
1.763.] milnon d*lar

rSla
8963 uityoodoht

xBirlegikArP ttnidkleri
469"? uilyo,adolar

rElllrgdise
285,S milyoa dolnr

rAffiikaBnL^;kkrktkri
119,1 mi$'odolar

rDiF
I 785 mrlyoodda<

t

Bunun yanrnda tilke ihracatrnda ilk beq tilkede; isvigre (%44), Qin (%19). Demokratik
Kongo Cumhuriyeti (%12), Singapur (%12) ve Gtiney Afrika Cumhuriyeti (%3)
straslyla yer almaktadr.

tirxr ixre*LcarrNnd.Kr rr.r( BE$ iirxE

tisvigre
3.461.? milloadolr

rQm
I 4-s85 ailyu doIa

r Dauokratik Koogo O:orburfureti
976"Smi$onrhlu

xSingapx
9$5,5 rei!'oadrkr

: Gi*r*y Afiilm C rmhriyeti
198"80 ruilyur dolr

lDiger
315,? milyon dolar

2020 ylJnda gergeklegen toplam ithalatn o 40,6'sml olu$turan yatrlm mallannr,
%30,8'lik oran ile ttiketim mallarr takip etmektedir. Ara mallarr ithalat oruil yo22,l

olarak gergekle$irken, hammaddelerin ithalattaki oranl sadece oh6,4 seviyesinde
kalmrqtrr. ithalata sdz konusu ilk 5 tiriin petrol yaSlan, gekiciler, ilaQlar, motorlu tagrtlar
ve r6morklar olarak sralanml$tff.2020 ylh dl$ ticaretteki tagrma modlarma bakrlrrsa, yrl
boyunca gergekle$en drg ticaretin yo63,4't karayolu, oh5,6'st havayolu ve %o5,2'si
demiryolu tagrmacrh[r ile yaprlmrgtrr. Di[er olarak nitelendirilen ve deniz taqrmacrhfir
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sonrasr karayolu velveya demiryolu ile yaprlan tagrmacrhk ise o/o25,8' lik bir afrrhfa
sahiptir.

Yatrrrmlar

Zarr:Joiya Merkez Bankasr'nrn yatrrmcrlar nezdinde yaptr[r 202L anketi sonuglarma

gdre, Zambiya'yr yatrrmcrlar bakrmrndan cazip krlan unsurlar pazar potansiyeli, barrg

ve giivenlik ortamr, siyasi istikrar, avantajh vergi rejimi, iyi durumdaki altyaptst, mali

olmayan tegvikler olarak sralanmrgtr. Merkez Bankasr raporuna gdre,2019 yrhnda

do[rudan yabancr yatmmlar madencilik sektdrtine 406,5 milyon ABD Dolar (ti.im

yatrrrmlarm yo47,3'ii), imalat sektoriinde 241,3 milyon ABD Dolar olarak

gergeklegmigtir.
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4. BiiytikelciliEimizim DeEerlendirmesi:

a) Zambiya, ig yapma kolayh[r baliummdan diinya genelinde 85inci srrada olup,
sahraaltr Afrika iilkeleri arasrnda giireceli olarak gok daha iyi durumdadrr:
Namibya (104.), Malavi (109.), Nijerya (131.), Mozambik (138.), Zimbabve (140.),

Tanzanya(141.), Etiyopya (159.), Angola (177 .).Zatnbiya'dan daha kolay ig yaprlabilen

L4



I iilkeler, Mauritius (13.), Ruanda (38.), Kenya (56) ve Gtiney Afrika Cumhuriyeti (84.)

ile srnrrhdrr. (Diinya Bankasr Doing Business Raporu (2020))

Zambiyamakamlan, teqvikler bakrmrndan oncelikli sektOrleri imalat; inqaat ve Altyapr

Geliqtirme (E[itim ve Sa$rk); Turizm; Enerji ve Su Geliqtirme olarak belirlemiq,

gtimrtik vergisi kolayhklan, mali olmayan tegvikler ve kolaylagttrtct hizmetler, ayrlca

Tagm, imalat, Madencilik ve Turizm'de genel vergi tegvikleri de uygulamaya

koymuqtur.

Zambiya makamlan bagkent Lusaka'da ve iilke genelinde imalat tegviklerini

gergeklegtirmek igin Ozel Ekonomik Btilgeler (Multi Facility Economic Zones, NIFEZ)

ve Endiistri Parklarr tesis etmig, altyaptsmt hazulamtgtr.

Zambiya'yr sahraaltr Afrika tilkeleri arasmda 6ne grkaran tilkenin istikrarh ve giivenli

ortamrdr. Dofial kaynaklarr, geniq arazisi, geng ntifusu, merkezi colrafi konumu,

b<ilgesinde dnemli ticari ulagrm koridorlarmm kavga$rnda yer almast yatrnmctlar

bakrmrndan olumlu unsurlardr

ZambiyaMerkez Bankasr'run yatrnmcrlar nezdinde yaptrgr ZOZI a*eti sonuglarma

gore, Zambiyayr yatrrrmcrlar bakrmrndan cazip ktlan unsurlar pazar potansiyeli, barrq

ve giivenlik ortamr, siyasi istikrar, avantajh vergi rejimi, iyi durumdaki altyaptst, mali

olmayan tegvikler olarak sralanmrgtrr. Merkez Bankasr raporuna gore, 2019 yrhnda

do[rudan yabancr yatrrmlar madencilik sektdrtine 400 milyon Dolar, imalat sekt6riinde

240 milyon Dolar olarak gergekleqmiqtir.

Gelece[e yonelik tahminler bakrmrndan, diinya genelinde ya$anan kovid salgmm

etkileriyle ktigiilen ekonominin 2021'den itibaren yeniden btiyiimeye ydnelmesi,

btiytmenin orta vadede artarak siirmes i beklenmekt edir : 2021 yizde I ; 2022 yizde 2,1 ;

2023 ynzde 3,4 (Economist Intelligence raporu tahminleri). Hane halkr harcamalart

bakrmrndan Zambiya 12 milyar Dolarla dtinya sralamasmda ll7. sradadr (Senegal

115, izlanda116, Gtircistan 118, Arnavutluk 119)(2019 rakamlanyla)

b) Zambiya'da iilkemizden yatrrrmcrlar igin imalat alanmda tiim alt sektiirlerde

yatrrrm ve iiretim avantajhdv. Zira, Zambiya'da grda, tekstil dahil tilm tiiketim

malzemeleri bagta Giiney Afrika Cumhuriyeti (GAC) olmak iizere yurtdrqrndan ithal

edilmektedir. Hane halkr ttiketiminin 12 milyar Dolar oldu[u gozdntinde tutulmalt,

aynca btilge iilkelerine gtimriikstiz ihracat potansiyeli de dikkate ahnmaltdr.

Ulkemizden Zarrbiya'ya ihracat srnrrltdr, zira uzakhk ve navlun ticretleri ihrag

iiriinlerimizihem zatnan hem maliyet bakrmmdan dezavantajh duruma getirmektedir.

Oysa, Zarrbiya'da mevcut teqviklerden yararlanrlarak yaprlacak iiretim ve imalat,

Zambiyapazaflna ilaveten komqu tilkelerin de dahil oldupu 583 milvon niifuslu DoEu

ve Giinev Afrika Ortak Pazart COMESA iilkelerine ihracat imkanr da sunacaktr.
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I 6rnek vermek gerekirse, Zambiya'da genig aruziler ve su kaynaklarr, istihdam
edilebilecek geng ntifus mevcutken, tropikal meyveler yrl boyunca yetiqtirilebilirken,
meyvesulafl dahi zarnbiya'da imal edilmeyip GAC'den ithal edilmektedir. imalat
sektcirtintin neredeyse yok derecede yetersiz kalmrq olmasr, ekonomide gelirlerin
madencilik sektdriine dayanmast, madencilikten kazanrlan gelirlerin ise difier ttim
tiriinlerin ithalatrna harcanmasr bir krsrr ddngti yaratmaktadrr. ultiktim.t,"kono-inin tek
sektcire bafirmhfirnr krmak ve geng ntifusa ig alanlan yaratmak igin ekonomisini
gegitlendirmeyi hedeflemekte, bu kapsamda ticaret yerine istihdam saglayacak imalata
ycinelik yatnmlan tegvik etmektedir.

Halihazrrd a Zattbiya'd'a mobilya sekt<irtinde Do[tag'rn iki ma[azasr ve tekstil
' sektdrtinde ise LCwaikiki'nin iki malazasryla perakende sekt6runde yatr,mlarr

mevcuttur' Bunun drgrnda vatandaglartmtzfftsahibi oldufiu imalat sektrjrtindeki yegane
varltfitmtz ingaatlar igin briket i.ireten ktigtik iqletmelerdir. Neredeyse tamamr Hataylolan bu sekt<irdeki igletme sahiplerim iz, zanbiya'da inqaat sektoriinde bir imalat
ihtiyacrnr dogru tespit ederek, kiigtik igletmeler olarak da olsa iglerini kurmuqlar ve bupiyasayr neredeyse ele gegirmiglerdir.

Tartm sektdrtinde iilkenin geniq arazileri ve potansiyeli yeterince de$erlendirilmemig
durumdadrr' verimli arazile4 tltman iklim vosu kaynaklanna ra[men, az sayrda tiriinyetiqtirilmektedir' uretim dahaziyade iilkenin ihtiyacrnr karqrlamaya y<ineliktir. ihracat
ve imalata ydnelik tartm [retiminde yatrnm imkanlannrn tilkemizden yatr,mcrlarca
degerlendirilmesi yerinde olacaktrr.

Enerji alarunda Giiney Afrika'da faaliyet gOsteren bazr girketlerimizin zambiya,da
gfineq paneli ve benzeri alanlarda yatmmlara ilgi g<isterdikleri bilinmektedir. Bunun
drgrnda baraj ve altyapr ihaleleri takip edilmekte, madencilik sekt<iriinde bakrr drgrnda
alttn madencili$ de ilgi gekmektedir. Madencilik sektoriintin go[u yabancr girketlerin
elinde olup ve altyaprprojelerinde ise QHC, Hindistan ve diger iilkelerle rekabet zarureti
bulunmaktadrr' Biiyrik firmalartmtztn ulaqtrrma ve altyapr igleri tistlenmeleri igingahqrlmaktadrr.

safihk sekt<irti teqvik edilen yeni bir yatnm alarudr. Ktiresel salgrnla,n 6ntimiizdekiyrllara da sirayet edecegi ve koruyucu tedbirlerin stirdtirtilmesini gerektirecegi dikkate
almarak, maske, dezenfektan, hiyjen ve koruyucu malzeme lerin Zambiya,daiiretimi veihracr alanrnda yattrtmlann, TURKovAC'rn tiretimine dair yatrnm larrn, ayrrca ozel
hastane yatrtmlanrunZanbiva'daki ihtiyaca cevap verebilecek nitglikte az sayrda tesisoldugu dikkate ahndr[rnda avantajh sektdrler olabilecegi degerlendirilmektedir.

Turizm de teqvik edilen bir alandrr. Kiiresel kovid salgmr turistik seyahatleri durmanoktasma getirmiq olsa da, geligmig tilkelerde daha hr)ra gergeklegtirilen agrlamalar
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somasl turizmin yeniden hareketlenmesi beklenecektir. Sekiz ay siiren giinegli iklimi,
do[al hayatrn el de[memig oldu[u safari parklarr, dtinyanrn do[al harikalarr arasmda

yeralan viktorya gelalaleriyle Zanbiya Afrika'da 6nem1i bir turizm destinasyonudur.

Turizm sektdriindeki potansiyel yeterince de[erlendirilmemigtir. Bagkent Lusaka baqta

olmak izere otel yatrrmlarr veya turistik tesislerin ikincil lisansla devralmmasr firsatlar
sunabilecektir. Turizm sekt0rtintin yeniden karh bir sektor haline dcinmesi ancak gelecek

yrllar igin miimktin olabilecektir.

Bununla birlikte, imalat bagta olmak iizere Zambiya'ila yatrnmlan incelemek ve

gergeklegtirmek igin 2021 segimlerinden sonrasrnrn dofiru bir dtinem olacafir,

gelecek yrllara dair biiyiime potansiyeli de 96z iiniinde tutularak,
defierlendirilm ektedir.
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