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ZiMBABVE’DE YATIRIMIMKANLARIVE SU KAYNAKLARINA

iLi§KiN  RAPOR

1. ZlMBABVE EKONOMiSi

Zimbabve ekonomisi. yap.sal problemler (altyap. eksMikleri, elektrik kesintileri ve yolsuzluk). 
duzenleyici eksiklikler, buyiik oranda sanayisizle§me ve kullanilan eski teknoloji, surdurulemeyen 
di§ bor? yukii, likidite zorluklari ve siyasi belirsizlik gibi nedenlerle kinlgan bir yapiya sahiptir.

Zimbabve Merkez Bankasi’nm but9e a9igini kapatmak i9in 2009 yilma kadar duzenli olarak 
para basmaya devam etmesi sonucunda iilkede hiperenflasyon ya§anmi?tir. ba^mda yapikn 
diizenlemeyle Zimbabve Dolan tedaviilden kaldmlmi? ve Zimbabve’de 9ogunluklay^D  Dolan 
olmak iizere Guney Afrika Rand’i ve Botsvana Pula’smm kullamlmasma izm verilmi?tir.

Zimbabve i9inde bulundugu ekonomik ve mali sorunlar sebebiyle uzun yillardan ben IMF mn 
programlanm takip etmektedir. Yabanci yatirim 90k sinirli kalmaktadir. 2014 yilinm on aymda 
Zimbabve’ye gelen dogrudan yabanci yatirim (FDI) gc9en yila gore % 53 oramnda du?erek 150 
milyon ABD Dolan civannda ger9ekle?mi§tir.

2007’de 9ikartilan Yerlile§tirme Yasasi (Indigenisation and Economic Empowemment Act) 
yabanci kokenli firmalarm % 51 ’ini yerli Zimbabveliler’e devrini dngormektedir. 500 bin dolardan 
fazla sermayesi bulunan firmalarm tabi oldugu sdz konusu yasanin getirdigi kisitlamalar pek 90k 
yabanci firmayi ulkeye yatirim yapmaktan alikoymaktadir. Dunya Bankasi’nm ulkelerde i§ yapma 
kolayhgma ili§kin yaymladigi raporda, Zimbabve 2014 yili siralamasma gore 189 ulkede arasindan
171. sirada yer almi§tir.

Yerlilestirme Yasasi’nm a9ikliga kavu?turulmasi veya degi§tirilmesi yonilnde son zamanlarda 
olusan yatinmci 9evrelerden ve uluslararasi toplumdan gelen baskilar 9er9evesmde Zimbabve 
Htikumeti, Yerlilestirme ve Yetkilendirme Bakanligi’nm Yerlile§tirme Mevzuati (Indigenisation 
and Economic Empowerment Laws) 9er9evesindeki yeterlilik belgesim onaylamadaki rnerkezi 
roltinii kaldirmi? ve yatinmcilarm ilgili bakanliklar ile muzakere edip yatirim yeterlilik belgesmi 
temin etmesine olanak taniyan diizenleme getirmi?tir. Bu duzenleme soz konusu yasada bir 
yumusama olarak degerlendirilirken yabanci yatinmlarda ge9erli olacak yerli/yabanci hisse

madencilik alanmda du?uk olmakla birlikte diger alanlardaonumuzdeki donemdeoranimn
kaldinlmasi veya degistirilmesi ihtimal dahilindedir.

Zimbabve’nin 2014 yili ihracat-ithalat kalemlerine bakildigmda ihracat rakami 3,06 milyar 
ABD Dolan ve ithalat rakami 6,37 milyar ABD Dolan olarak ger9ekle?mi?tir Ba§lica ihra9 
mallari, tutun, altm, platin, elmas, demir cevheri ala§imlari, pamuk, tekstil ve giyim ir. 
Zimbave’nin ba?lica ihracat ortaklari, Giiney Afrika Cumhuriyeti ve Mozambik, Bel9ika ve Qin 
Halk Cumhuriyeti’dir. Ba§lica ithalat kalemleri makine ve ula?im ara9lari kimya, ve
uriinleri, elektrik, gida uriinleri olmakla birlikte ithalat ortaklarim ise, Guney Afrika ve ^  
Cumhuriyeti olu?turmaktadir. Zimbabve ihtiya9 duydugu mal ve hizmetlenn 90gunu ithal
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etmektedir. Son yillarda Rusya’nm da Zimbabve’de ba§ta madencilik olmak iizere tanm 
sektbrunde de i§birligini geli§tirmeye 9ali§tigi goriilmektedir.

Ayrica, AB’nin 2002 yilmdan itibaren Zimbabve’ye uyguladigi ekonomik ve ticari yaptmmlar 
da 2014 Kasim ayinda kaldinlmi?, 2015 §ubat ayinda imzalanan Mutabakat Zapti ile AB’mn tanm 
ve saglik sektoriine oncelik verilmek uzere, Zimbabve’ye yaptirimlardan sonra ilk defa dogrudan 
234 milyon Avro kalkinma yardimi yapmasi dngorulmektedir.

2. YATIRIM iMKANLARI

Zimbabve’de ba?ta madencilik olmak iizere, altyapi, enerji, tanm, agro-processing, turizm, 
saghk, giyim ve tekstil imalat, konut, bilgi ve ileti§im teknolojileri (ICT) alanlannda bir9ok yatirim 

imkani mevcuttur.

Soz konusu alanlardaki yatirim imkanlarma ili?kin derlenen bilgiler izleyen maddelerde 

sunulmu§tur.

2.1 Madencilik

Zimbabve madeni kaynaklar a9isindan zengin bir ulkedir. Ulkenin % 60 a yakini diinyaca 
bilinen ve zengin mineral 9e?itliligi bulunan tarihi/antik kayalardan olu§maktadir. 40 fazla minerali 
bulunan Zimbabve’de ba?lica altin, temel metaller (Nikel, Bakir, ginko vb.) ile endiistriyel 
mineraller (kire9ta§i,fosfatlar, kil, dolomit vb.) one 9ikmaktadir. Zimbabve dunyada ikinci 
plantinyum rezervine sahiptir.

Zimbabve’de 45.000’den fazla ku9uk veya orta ol9ekte maden i?letmesi vardir. Madencilik 
alani ulkenin gayri safi yurti9i hasilasma % 4, istihdamina % 4,5 katki saglamakta ve di§ ticaretin 
de ii9te birini olu§turmaktadir.

tilkede bulunan ba§lica minerallere ili§kin tahmini rezerv tablosu a?agida sunulmu?tur.

Tahmin Edilen 
Kaynak______
13 milyon ton 

2.8 milyar ton 

930 milyon ton

Mineral
Giincel Yillik gikarma Oram
20 tonAltm
2.4 milyon tonPlatinyum
700 000 tonKromit

(Great Dyke)
9 000 ton4.5 milyon tonNikel

4,8 milyon ton26 milyar tonKomur
Ba§langi916,5 milyon tonElmaslar

30 milyar tonDemir
Cevheri

300 000 ton

5,2 milyon tonBakir
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Sahra alti Afrika’da 
bilinen en biiyuk 
rezerv

Komilr
yataklanndaki 
Methan gazi

Km2’de 6 kg altin ^iktigi tahmin edilen Zimbabve, bu oran ile dunyanm en verimli altin 
madenlerine sahiptir. Zimbabve’de mevcut altin rezervin, % 25’inde aktif uretim yapilmaktadir. 
Yeni kaynaklann ke§fedilmesi ve uretime ge9ecek altin maden yataklan a9isindan Zimbabve, geni? 
yatirim imkanlari sunmaktadir. Bu alanda mevcut §irketlerin canlandirilmasi veya yeni maden 
§irketlerinin kurulmasi gibi imkanlar bulunmaktadir.

Zimbabve’nin Great Dyke bolgesinde bol miktarda bulunan ve 9ikanlan Plantin Grup 
Metalled (PGMs) % 61 Platin % 14 Paladyum, % 14 Nikel, % 5 Rodyum % 3 Altin, % 3 ise 
Ruten3mm, Iridyum, Bakir, Kobalt, Giimii? ve Osmidyum’dan olu§maktadir.

Murowa, Ranch nehri ve Zvishavane ve Beitbridge yakinlannda 16,5 milyon ton elmas rezervi 
bulundugu tahmin edilmektedir.

tilkede bulunan mineraller ve sundugu yatirim firsatlarma ili§kin ozet tablo a?agida 
sunulmu§tur.

EndustriMineralYatirim firsati

Yeni proje geli§tirme
Kapah madenlerin canlandirilmasi ve varolan 
madenlere ortakhk

Altin, komiir 
coal bed-methane, 
Krom, siyah 
granit, elmaslar, 
lityum &nikel

Maden 9ikarma J ?

Lityum kimyasallari 
Lityum bataryalari

LityumKatma Deger Ekleme

pimentoKire9ta§i

iuyumculukAltin

Yapi endiistrisiSiyah granit

Kesme ve parlatma 
Kuyumculuk

Elmas

Qelik iiretimiDemir cevheri

Komurii sivi yakita 9evirme 
Elektrik iiretimi
Qimento ve tugla uretimi (kdmur kulunu kullanarak) 
Gilbre uretimi

BComur
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Gubre tiretimiFosfat

Komur
yataklarmdaki 
Methan gazi

RafmeriPlatinyum

2.2 Tarim

Tarim, iilke GSMH’nm % 15,5 katki saglayan ve ekonomi ve istihdam afisindan 
Zimbabve’nin dnemli bir sektoriidur. Tarimda makinele§me, ihracat i9in mahsul veya stratejik 
mahsullerin uretilmesi, bah9e bitkileri, tarim ekipmanlarimn yenilenmesi ve hayvancilik one 9ikan 

alanlardir.

Ana yiyecek mahsulleri misir, kii9uk hububatlar, yerfistigi ve fasulyedir. Tiitun, pamuk, 
§eker kami^i, soya fasulyesi bah9e bitkileri ise ba^lica ihracat mahsulleridir. Ulkede aynca kahve, 
9ay ve ay9i9egi de uretilmektedir.

Tarim alanmda dnemli yatirim firsatlari ise;

- Mevcut tanm ?irketleriyle dzel sermaye ortakligi, 9iftlik teknolojisi ve tarim makineleri
- Katma deger ekleme, agro-processing, pamuk ve tutun i?leme, bah9e uninlerinin 

ihracati vb.
- Kereste i§leme,
- Tarim altyapi geli§imi (sulama, borulama, depolama ve dagitim tesisleri, barajlar, 

kanallar vb.)

2.3 Altyapi ve Ula§im

Bir zamanlar Rodezya ddnemindeki (1980’lere kadar) hayli yiiksek ve iistiin durumda 
bulunan altyapmin yillarca ihmal edilmesi ve yenilenmemesi sonucunda, guniimuz 
Zimbabve’sinde ba§ta karayolu olmak iizere yol, demiryolu agi ve hava ula?imi alanlarmda 
dnemli yatmm firsatlari bulunmaktadir. Zimbabve, merkezi cografi konumu itibariyle, Giiney 
Afrika bdlgesinde eskimi§ de olsa sahip oldugu geni§ yol ve demiryolu agi ile dne 9ikmaktadir

Demiryolu

Zimbabve TAZARA demir yolu agi ile 15 SADC ulkesini Dogu Afrika’ya baglayan. 
toplam 3077 km demir yolu agina sahiptir.

Yatinm firsatlari
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haberle§me sinyalizasyon ve takip sistemi- Mevcut demiryolu agimn rehabilitasyonu- 
kurulmasi

- Eski lokomotif, yolcu vagonlari ve yiik vagonlannin yemlermesi, 
altyapi geiii?letme programi (Zambiya) gibi 9e?itli yeni baglantilann- Demiryolu agi ve

- Z 'S yam ap an d a  ve Tete’yi baglayan Mazoe demiryolu hattmm insasi
- §ehirlerarasi demiryolu seferleri konulmasi du§unulebilir.

Karayollari rehabilitasyon, geni§letme ve yatmm firsatlan

- 88 100 km yol agina sahip Zimbabve’de bu yol aginin sadece 17 400 km’si asfalt 
yoldur. gogu orta standartlarda bulunan ve tek ?erit olan asfalt yollar ucretlidir

- B^bridge-Harare-Chirundu (935km) yolunun yolunun 91ft ?ent yapilmasi,
- Kentsel ve kirsal kesimlerdeki mevcut yol aglarmm ve kdprulenn rehabilitasyonu ve

^^H™are-Mutare-Beira (Mozambik) ve Harare-Nyamapanda-Changara koridorlarmm

ve sisteminin kurulmasi gibi yatmm imkanlan
geli§tirilmesi,
- Ucretli ge9i§ gi§elerini in§asi 
bulunmaktadir.

Uluslararasi Havalimam

Victoria Falls UluslararasiZimbabve, Harare, Bulawayo Joshua MqabukoNkomove en
Havalimam olmak tore  11, uluslararasi havalimanma
uzuu Ikiuci pistine sahip, ulasim a,.smdan stratejik bir konumdadir ^ " ! ' | Z e r r
merkez olarak British Airways ve South Africa Airways m de upuslan oto  ViMoya Selal 
havaalammn pist ve terminal binalari gta firmasi tarafmdan modernize edilmektedu.

-*T Z Z i” Emirates Havayollan gibi Lusaka veya Maputo baglantili u,u§lara baslamasi 
- Sennaye stratejik ortakligi, ulusal havayollarmm rehabilitasyonu ve etkili yonetimi

: l“ C r . “  ve plst genl,lemesi gibi yatmm
imkanlan akla gelmektedir.

2.4 imalat Sektorii

Zimbabve imalat sanayi pê itliligl ve gu,lu buyiime potansiyeli ile geni? 
suumakSlr Sremli miktarda'paiuk hreten Zimbabve’de dzellikle tekstrl ve g.yim alam one
9ikmaktadir.

firsatlar

Onemli yatmm firsatlan

Firsatlar
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Alt-sektor
Pamuk igleine, iplikgilik, dokuma, tekstik terbiyesi ve orme urunler 
Et urunleri i§leme, tarimsal uriinlerin konservesi, §eker ogutme, 
sigara yapimi____________________________________________

Tekstil ve Giyim
Agro-processing

Mobilya ve kagit urunleri tiretimiAh?ap ve Mobilya
[lag ve endtistriyel kimyasallarKimyasallar ve eczacilik
Yapi ve in§aat, 9elik tabanli mobilya, motorlu ta?itlar, demiryolu 
vagonlari, tarim ekipman ve aletler

Metaller ve metal i§leme 
sanayileri katma deger 
ekleme

2.5 Enerji

Enerji alanmda arz a9igi bulunan Zimbabve’de siklikla elektrik kesintileri ya§anmaktadir. 
Mevcut enerji talebi 2200 MW iken enerji a9igi ise 1350 MW’dir. Kariba Hidroelektrik santrali, 
Hwange, Bulawayo, Munyati ve Harare termik santralleri ba§lica elektrik kaynaklaridir. Zimbabve 
aynca Zambiya ve Mozambik’ten elektrik satin almaktadir.

Yatinm firsatlari

- Kii9uk termik santrallerin rehabilitasyonu (Harare, Munyati and Bulawayo)
- Kariba baraj mm geni§lemesi(3 OOMW)
- Hwange geni?letilmesi projesi (600MW)
- Gokwe kuzey termik projesi (1400MW)
- Batoka hidro projesi (1600MW)
- Komur yataklarmdaki methan gazi (300MW)
- Merkezi aktarim koridoru projesi
- Yenilenebilir enerji -  gune? ve mini hidro enerji tesisleri, biyogaz enerjisi.

Sivi/akici sektor yatinm  firsatlari

-Feruka-Mutare’den ge9en Beira-Harare arasi ikinci bom hattmm injasi
-Harare Uluslararasi Havalimam’nda JetAl dagitma i§letmesi in^asi

2.6 Turizm

Viktorya §elaleri ba?ta olmak iizere Kariba golu ve Hwange, Gwem, Mana, Great Zimbabve 
vb. gibi milli parklariyla Zimbabve, giderek bir9ok turistin ziyaret ettigi bir tilke konumunda olup, 
ulke i9i yuksek guvenlik standartlari ile de 9evre ulkelere gore hayli avantajli duramdadir. 
Zimbabve Htikumeti, ekonomik buyiime ve kalkmma a9ismdan turizm sektdrune stratejik onem 
vermektedir. Zimbabve’de biiyuyen onemli bir sektor olmakla beraber, i§letmecilik ve alt yapi 
a9ismdan yillar i9inde yetersiz dumma dujmii? bulunan turizm sektorii yatirimcilar a9ismdan 
degerlendirilebilecek alanlardan biridir.

Yatinm firsatlari
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- Konaklama alanmda ortak giri§im firsatlari (hotel, pansiyon vb.), catering endiistrisi 
ve diger hizmetler vb.

- Ekoturizm

, servis

2.7 Diger Sektorler

Ba§ta konut ve in§a olmak iizere fmansal sektor, i9me suyu ve sanitasyon, bili§im, haberle?me 
ve teknoloji, basin ve reklamcilik gibi alanlar yatirim yapilabilecek diger sektdrlerdir.

Zimbabve’deyapilacakyatmmlara ili§kin bilgi alinabilecek ilgili kummlar

1- Zimbabve Yatinm Kurumu
2- Zimbabve Vergi Kurumu
3- Sanayi ve Ticaret Bakanligi
4- Zimtrade

http://www.invest7imr.nm/
http ■J/w'ww. zimra. co. zw/
www.miit.gov.zw
www.zimtrade.co.zw

5- Zimbabve Merkez Bankasi
6- Zimbabve Turizm Kurumu
7- Zimbabve Sanayi Konfederasyonu www.chamberofminesofzimbabwe.com
8- Zimbabve Ulusal Ticaret Odasi
9- Zimbabve Madencilik Odasi
10- Zimbabve Standartlar Birligi
11- Harare Ticaret Odasi
12- Zimbabve Istatistik Kurumu

www.rbz.co.zw/
www.zimbabwetourism.co.zw

www.czi.co.zw
www.chamber0fminesnf7imbabwe.com 
http://www.saz.org.zw/ 
http://www.hcczim. com/
http://www.zimstat.co.zw/

13-Zimbabve’de i§e ba?lama, §irket kurma ve yasal prosediirlere ilijkin Diinya Bankasi 
tarafindan hazirlanan rapor;

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/7imbabwe/starting-a-business/
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3. SUKAYNAKLARI

Zimbabve subtropikal ve yari kurak iklime sahip bir iilkedir. Yillik ortalama yagisi miktan 657 
olmakla birlikte ulkenin yuksek dogu kesimlerinde ortalama yillik yagi§ miktan 1000 

al9ak dogu kesimlerinde ise yillik 300-450
mm

mm
, . , olabilmektedir. Buharla?ma iilke genelinde daha

az degi?kenhk gostermektedir. Zimbabve’nin yuksek dogu kesimlerinde yillik ortalama 
buharla?ma miktan 1400 mm, al9ak giiney kesimlerinde ise yillik ortalama 2200 mm olarak 
ger9ekle§ebilmektedir. Zimbabve tarimda ihtiya9 duydugu sulamanm % 37’sini yagi?lardan 
kar§ilamaktadir. Ulkenm yagi§ bi9iminin yetersizligi, diizensizligi ve giivenilmezligi nedeniyle 
Zimbabve’de ba§arili bir tarim i9in tarn zamanli tamamlayici tarim sulamasi gereklidir.

mm

Zimbabve, Afrika'daki Hint Okyanusu'na dokulen nehirler arasmda buyukluk siralamasinda 
sirasiyla ilk iki sirada yer alan ve Mozambik’e akan kuzeyinde Zambezi giineyinde Limpopo 
uluslararasi nehirleriyle smirlandirilmi§tir. Zimbabve’nin ba^lica ana nehirleri ise Save Runde 
Mzmgwane, Gwayi, Sanyati, Manyame and Mazowe’dir. Save, Runde haricindeki diger’nehirler 
Zambezi veya Limpopo nehirlerini beslemektedir.

Munyati, Manyame, Mazowe, Save ve Runde ana nehirleri di§mda Kasim aymdan Nisan ayina 
kadar devam eden yagi§li sezondan sonra ozellikle ulkenin daha kurak boliimlerindeki bir9ok nehir 
^rumaktadir. Kurak ge9en sezonlarda, bazi ana nehirler bile Agustos-Kasim aylan arasmda kuru 

genelinde bir9ok baraji bulunan Zimbabve’de, ku9iik barajlar genelde ticari 
9imikler ve kirsal kesim tarafmdan kullamlirken biiyuk barajlar ana ?ehirlere su saglama, tarim 
sulama ve enerji amaciyla kullamlmaktadir.

Zimbabve’nm toplam yenilenebilir su kaynaklari yakla?ik 20 km3 ‘diir. 6 km3 yer alti suyuna 
sahip olan Zimbabve’nin yillik yakla?ik 5,8 km3’liik su kitligi (water shortage) bulunmaktadir. 
Ulkenm yillik su aki§ miktarmdan faydalanma orani ise % 22’dir. Ulke genelinde yayilmis bir9ok 
su kuyusu bulunan Zimbabve’de, kii9uk, sig, dii?uk verimli kuyular koylerde ve §ehirlerde i9me 
sujm olarak kullamlirken, biiyuk, derin ve yuksek verimli kuyular ticari 9iftliklerde ve tarim 
sulamada kullamlmaktadir. Zimbabve’de bazi bdlgelerindeki su kaynaklannda yerel kirlenme 
olmakla birlikte genel itibariyle yiizey ve yeralti su kaynaklari iyi kalitededir.
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