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Priorytetowe sektory dla rynku Gambii to: przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo rybne, rybołówstwo,
przechowalnictwo, turystyka, rolnictwo, produkcja warzyw i owoców, produkcja energii, budownictwo.

Od Dakaru, stolicy Senegalu do Banjulu - stolicy Gambii dzieli około 300 km drogi i 20 min. przeprawy promowej.
W przeciwieństwie do Senegalu, Gambia jest angielskojęzyczna. Populacja tego kraju to około 1 700 000
rdzennych mieszkańców i około 300 000 ludności napływowej. Gambia to najmniejsze pod względem
powierzchni państwo kontynentalnej Afryki, zajmujące wąski, 50-kilometrowej szerokości skrawek lądu wzdłuż
dolnego biegu rzeki Gambii. Rzeka ta stanowi główny element krajobrazu Gambii. Płynie w rozległej dolinie, którą
otaczają niewysokie wzgórza i piaszczysty płaskowyż. Powierzchnia Gambii to 11 295 km2.

Po zmianach politycznych, które nastąpiły pod koniec 2016 roku, Gambia stała się krajem otwartym
na inwestycje zagraniczne. Nowo powstała strefa ekonomiczna kusi zagranicznych inwestorów licznymi
zachętami typu:
zwolnienia z podatku korporacyjnego, obrotowego lub podatku od dywidendy;
zwolnienie z VAT-u na materiały importowane:
na 5/8 lat w zależności od lokalizacji inwestycji,
zwolnienia obejmują surowce i półprodukty na okres od 5 do 8 lat;
roczny dodatek w wysokości 15% na amortyzację budynków, w tym poprawę struktury.

Dla ﬁrm, które chcą się zainstalować, aby większość swojej produkcji przeznaczyć na eksport dochodzą
dodatkowe zachęty:
ﬁrmy planujące eksportować 80% swojej produkcji mogą liczyć na 100% zwolnienie z podatku
korporacyjnego i obrotowego na 10 lat - uznanie Specjalnej licencji dla strefy eksportowej (Export
Processing Zone License),
ﬁrmy planujące 30% eksportu mogą liczyć na 10% zwolnienie z podatku korporacyjnego i obrotowego na 5
lat.

Sektory, wymagające natychmiastowej interwencji i uznane za priorytetowe to:
przetwórstwo owocowo-warzywne,
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przetwórstwo rybne,
rybołówstwo,
przechowalnictwo,
turystyka,
rolnictwo,
produkcja warzyw i owoców,
produkcja energii,
budownictwo.

Podczas misji nawiązane zostały kontakty z kluczowymi organizacjami odpowiedzialnymi za udzielenie wsparcia
dla inwestorów. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z kierownikiem biura w Dakarze.
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