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Ülke görünümü (2015):
Nüfus: 23,813,000
İşsizlik oranı: %1,20
Kişi başı milli gelir: 408 ABD Doları (2015 tahmini)
GSYİH: 9,9 milyar ABD Doları (2015 tahmini)

Yararlı Bilgiler:
Ülke önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip
olmasına rağmen, bu kaynaklarını yeterince
kullanamamaktadır.
Madagaskar coğrafi pozisyonu sayesinde,

yıllık ortalama 2.000 kw/m2 enerjiye
dönüşebilecek 2.800 saat/yıl ölçeğinde
güneş alan bir ülkedir.
Ülkenin 8 ayrı bölgesinde 2500 C’ye ulaşan
yeraltı sıcaklıkları çok güçlü jeotermik potansiyel
oluşturmaktadır.

Yabancı yatırımcılar ülkede yerli yatırımcılarla
aynı haklara sahiptir.
Millileştirmeye-ihraç edilmeye-el koymaya karşı
garanti altındadır.
%100 yabancı sermayeli şirket kurmak mümkündür.
Yatırımcı için döviz transferi
(ithalat, gelir payı ödemeleri) serbesttir.

Mozambik Dış Ticareti:

Madagaskar ithalatında başlıca ürünler:
Petrol yağları, Kükürt, Pirinç, İlaç, Yün
Madagaskar ihracatında başlıca ürünler:
İşlenmemiş nikel, Vanilya, Karanfil,
Örme tekstil , Kobalt ve ara ürünleri
Başlıca ithalat yapılan ülkeler:
Çin, Bahreyn, BAE, Hindistan, Güney Afrika
Başlıca ihracat yapılan ülkeler:
Fransa, ABD, Hollanda, Çin, Hindistan

Türkiye-Madagaskar Ticaret Rakamları
(Ekonomi Bakanlığı-2015)
Toplam Dış Ticaret Hacmi:
59.5 milyon ABD Doları
Türkiye’den Madagaskar’a yapılan ihracat:
53.7 milyon ABD Doları
Başlıca ihracat kalemleri:
Buğday unu; demir veya alaşımsız çelikten
çubuklar; saf amonyak; demir veya alaşımsız
çelikten diğer çubuk ve profiller
Türkiye’nin Madagaskar’dan yaptığı ithalat:
5.8 milyon ABD Doları
Başlıca ithalat kalemleri:
Kuru baklagiller; Kobalt ve ara ürünleri; tekstil

Madagaskar dünyanın en büyük vanilya üreticisi

Toplam Dış Ticaret Dengesi:
47.9 milyon ABD Doları (Türkiye lehine)

olup, vanilya ihraç pazarının yaklaşık

Genel Görünüm:

yarısına sahiptir.
Serbest bölge yatırımları kurumlar vergisinden muaf ve

15 yıl için gelir vergisinden muaf tutulmaktadırlar.
Serbest bölgede gerçekleştirilecek yatırımların
tamamı döviz girdisi ile gerçekleştirilmek zorundadır.
Yatırımcı, Madagaskar dışında borçlanabilmekte ve yerel
bankalarda döviz hesabı açabilmektedir. Yatırımcı için döviz
transferi (ithalat, gelir payı ödemeler için) serbesttir.

2013 yılında GSYH’nın % 15,4’ünü teşkil eden
sanayi sektörü başlığı altında enerji, madenler ve
imalat sanayi değerlendirilmektedir.
Hükümet enerji konusunda kentsel ve kırsal
elektrifikasyon çalışmalarına hız vermek istemekte,
biyo-enerji ve yenilenebilir eneji kaynaklarını
harekete geçirmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda
hidrolik, rüzgar ve termik yoldan elektrik enerjisi
üretimi ve dağıtımının artırılması amaçlanmaktadır.

Madagaskar, 895 milyon ABD Doları değerinde
doğrudan yabancı yatırım ile Doğu Afrika’da en fazla

Tarım, ihracatın % 70’ini ve
GSYİH’nin de 1/3’ünü oluşturmaktadır.

doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerden biridir.

Tarımın yanı sıra, madencilik (nikel ve ilmenit),
tekstil ve turizm en önemli sektörlerdir.

Madagaskar, denize 5.600 km kıyısı olmasına rağmen

yeterli turistik altyapı, yol ve otele sahip değildir.
Bu bağlamda, turizm yatırımı, turizm ve otel ekipmanları
ihracatı konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır.

KDV, pirinç, tarım makinaları ve ekipmanları,

tarımsal girdiler, gazeteler, dergiler ve spor
ekipmanları dışındaki tüm ürünler için % 20’dir.
Söz konusu ürünler için KDV bulunmamaktadır.

