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GÜNCEL VERİLER

MAKROEKONOMİK
GÖSTERGELER VE TAHMİNLER

GÖSTERGE DEĞER 2019 2020 2021

GSYH (cari 

fiyatlarla)
Milyar USD 50,4 48,7 54,8

Büyüme % 4,4 1,7 4,9

Nüfus Milyon Kişi 86,8 89,6 92,4

Kişi Başı Gelir USD 581 544 594

Enflasyon % 4,6 15,8 6,0

İşsizlik Oranı % 4,2 5,5 5

Cari Denge / 

GSYH
% -3,2 -2,2 -2,1

Bütçe Dengesi / 

GSYH
% 0 -1,3 -1,7

İhracat Milyar USD 13,4 14,1 -

İthalat Milyar USD 8,8 6,7 -

Harita

Kaynak: IMF KEG Ekim 21, Fitch Connect, Trademap



1. KONGO DC EKONOMİSİ

GENEL GÖRÜNÜMÜ
• 1884-85 yıllarında İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, Rusya,

Portekiz, İspanya, ABD, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika ve Osmanlı

İmparatorluğu’nun katıldığı Berlin Konferansı’nda imzalanan Kongo Anlaşması

ile Özgür Kongo Devleti adıyla Kongo’nun egemen bir devlet olduğu tanındı ve

bu devletin mülkiyeti Belçika Kralı II. Léopold’a verildi. Ülkenin adı Serbest

Kongo Devleti oldu. Bu anlaşma ile Léopold şahsi mülkü olan Kongo’da her

türlü tasarrufta bulunma imkânı elde etti. Léopold Kongo’da sürdürdüğü 23

yıllık yönetim sonucunda Avrupa’nın en zengin adamlarından biri haline geldi.

1908'de Belçika Parlamentosu, II. Léopold'un Kongo üzerindeki yetkilerini

kaldırdı ve ülkenin yönetimini kendine bağladı. Yine 1908 yılında çıkarılan

kanun ile halk ağır bir baskı altına alındı. Irk ayrımı yaşamın her alanına hâkim

olurken yerlilerin yönetimin herhangi bir aşamasına katılması da engellendi.

• Demokratik Kongo’da sömürge yönetimine karşı ilk tepkiler I. Dünya

Savaşı’nın ardından dinsel mezhepler şeklinde ortaya çıktı. Bölgesel

ayaklanmalar da I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte hız kazandı. 1929

Ekonomik Bunalımı da bir dizi yeni ayaklanmayı tetikledi. 1963 yılında General

Joseph-Désiré Mobutu, Kongo’da kontrolü ele geçirdi.

• BM Güvenlik Konseyi Haziran 2000’de Kongo’daki minerallerin yasadışı

ticaretinin engellenmesi için bir komite oluşturdu. Savaşın sona ermesine

rağmen ülke harap haldeydi. Savaşta üç milyona yakın insan yaşamını

yitirirken milyonlarcası da açlık, salgın hastalıklar ve evsizlik ile mücadele

etmek zorunda kaldı. Ekonomi de çok kötü durumdaydı. Ülkede seçimler 2006

yılında gerçekleştirildi. Arkasında güçlü bir uluslararası destek de bulan Kabila

seçimin galibi oldu ve devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

• Kongo’da en yaygın din Hıristiyanlıktır. Nüfusun %50’si Katolik, %20’si

Protestan ve %10’u ise Kimbanguisttir. Kongo’nun Afrika kıtasında en fazla

Katolik nüfusa sahip ülke olduğu ifade edilmektedir. Katolik kilisesi bir ibadet

merkezi olmanın yanı sıra eğitim, sağlık gibi bazı çok temel hizmetleri de

yerine getirmektedir. Bu nedenle halk üzerinde büyük bir etkisi olmakta ve bu

durum çoğu kez halkın siyasi tercihlerini de etkilemektedir. Kilisenin bu

nüfuzunun temeli, Belçika’nın sömürge yönetimi döneminde atılmıştır. Nüfusun

%10’u ise Müslümandır.

• Demokratik Kongo’nun resmi dili, Belçika sömürge yönetiminin burada tesis

edilmesinden bu yana, Fransızcadır. Bağımsızlığın kazanılmasının ardından

da özellikle eğitimli kesimin yaygın olarak Fransızca konuşması nedeniyle

ülkenin resmi dili olarak Anayasa’da yer almıştır. Fransızcanın dışında dört dil

daha Anayasa’da ulusal dil olarak kabul edilmektedir. Bu diller Kikongo,

Lingala, Swahili ve Tshiluba dilleridir.



• Çok verimli topraklara, dünyadaki en büyük yağmur ormanlarına, büyük

maden ve mineral rezervlerine ve hidroelektrik üretim potansiyeline sahip

olmasına rağmen, Demokratik Kongo dünyadaki en fakir ülkelerden birisidir.

Demokratik Kongo, 1960 yılında bağımsızlığını kazandığında Güney

Afrika’dan sonra Afrika’nın en çok endüstrileşmiş ikinci ülkesi iken ülke

ekonomisi 1980’lerin ortalarından itibaren kötü bir gidişat içine girmiştir.

Enflasyon, yolsuzluk, istikrarsızlık ve açık olmayan ekonomik ve mali

politikalar, güvenilmez ve belirsiz hukuki bir altyapı gibi mevcut problemlere,

1996 yılından sonra başlayan iç savaşla birlikte ortaya çıkan ulusal üretim

ve gelirin düşmesi ve dış borcun artması gibi yeni sorunlar da eklenmiştir.

• Demokratik Kongo doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin

ülkelerinden biridir. Bakır, kobalt, endüstriyel elmas, altın, çinko, stratejik

önemi haiz koltan ve uranyum gibi madenlere, akarsular bakımından ise

dünyanın en büyük havzalarından birine sahiptir. Orman ürünleri önemli

gelir sağlamaktadır.

• Pandemiden önceki süreçte ortalama %4,5 civarında yıllık büyüme

oranlarına sahip olan Kongo DC ekonomisi 2020 yılında salgının etkisiyle

büyüme oranı %1,7 seviyesine gerilemiştir. 2021 yılından sonra salgın

etkilerinin azalması beklentileri doğrultusunda büyümenin %4-5’ler

seviyelerine ulaşması beklenmektedir.



2. SWOT ANALİZİ (FITCH)

Güçlü Yanlar

• DRC, dünyanın en mineral bakımından zengin ülkelerinden biridir; küresel

kobalt rezervlerinin üçte birinin yanı sıra büyük bakır, altın ve elmas

yataklarına sahiptir.

• Ülkenin düşük gelir seviyeleri, büyümeyi yakalamak için çok fazla alan

olduğu anlamına geliyor.

Zayıf Yanlar

• Madencilik sektörü, DRC'nin tek büyük ölçekli modern endüstrisidir.

Madencilik sektörü ihracatın %98'inden fazlasını oluşturuyor ve mali

gelirlere çok önemli bir katkı sağlıyor. Sektöre olan bu bağımlılık ülkeyi

emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı savunmasız bırakmaktadır.

• DRC, Operasyonel Risk Endeksinde 201 ülke arasında 197. sırada yer

alarak dünyanın en zayıf iş ortamlarından birine sahip.

Fırsatlar:

• Hükümet, madencilik sektörüne olan ilgiyi altyapı harcamalarının

finansmanına yönlendirme konusunda isteklidir.

• IMF ile Mayıs 2021'de üzerinde anlaşmaya varılan yenilenmiş bir

finansman düzenlemesi, ekonomik büyümenin önündeki yapısal engellerin

ele alınması için bir fırsat sunuyor.

Tehditler:

• DRC'nin on yıllık madencilik mevzuatında yapılan reformlar, yabancı

yatırımcılara ek yükler getirdi. Bunun yeni yatırımlarda düşüşe neden

olması muhtemeldir.

• Güvensizlik artabilir ve ülke ekonomisine daha da olumsuz engeller

çıkarabilir.



3. DIŞ TİCARETİ

 Kongo DC’nin ihracatı son beş yılda (2016/2020) %96 artarak 2020 yılında 14,1 milyar USD

olarak gerçekleşirken ithalatı ise aynı dönemde %21,3 artarak 6,7 milyar USD seviyesine

yükselmiştir. Bu dönemde ihracatın yükselmesinde ülke ihracatının yaklaşık %90’ını oluşturan

bakır, bakır ürünleri ve inorganik kimyasallar ihracatının artması etkili olmuştur. İthalat tarafında

ise aynı dönemde makine, çimento, elektrikli cihazlar kalemlerindeki ithalat artışı belirleyici

olmuştur.

 Kongo DC ihracatında Çin toplam ihracatın yaklaşık %40’ını oluştururken, Çin’i Tanzanya,

Zambiya ve Güney Afrika izlemektedir. Türkiye ise Kongo DC’nin ihracatında 2020 yılında 51.

sırada yer almaktadır. Kongo DC’nin ithalatında Çin %30,8’lik payla ilk sırada yer alırken, Zambiya

%15, Güney Afrika %12, Hindistan ise %5,5 payla Çin’i takip etmektedir. Türkiye ise Kongo DC’nin

en fazla ithalat yaptığı 17. ülkedir.

 Kongo DC’nin ihracatında bakır, bakırdan eşya tek başına toplam ihracatın üçte ikisini

oluştururken, inorganik kimyasallar %20 payla ikinci sırada yer almaktadır. Bu sektörleri takiben

metal cevherleri, altın, kakao Kongo DC’nin en çok ihracat yaptığı sektörler olarak öne

çıkmaktadır. İthalat tarafında ise makineler yaklaşık %15 pay ile ilk sırada yer alırken, bu sektörü

çimento, elektrikli cihazlar ve otomotiv ithalatı takip etmektedir.





4. KONGO DC-TÜRKİYE TİCARETİ

Türkiye ile Kongo DC arasındaki ticarette Türkiye 2017 yılından itibaren sonra net ihracatçı

konumunda bulunmaktadır. Türkiye’nin Kongo DC’ye ihracatı son beş yılda %98 artarak

2021’de 54 milyon USD seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye’nin Kongo DC’den

ithalatı ise %30 artarak 2021’de 14 milyon USD düzeyinde gerçekleşmiştir.

Son 5 yılda Türkiye’nin Kongo DC’ye ihracatının artmasında un ve pastacılık, et ve et ürünleri,

makine ihracatının yükselmesi etkili oldu. Türkiye’nin Kongo DC’den ithalatında ise bakır

ithalatının sıfıra inmesi sebebiyle bu ülkeden yapılan ithalat son 2020 yılında 1 milyon USD’ye

gerilemiştir




