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Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından müşterek olarak 28-30 Ekim 

tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde icra edilen 2013 

Afrika Ekonomi Konferansı’nın bu yılki ana temasını “Afrika’daki Bölgesel Bütünleşme” 

konusu oluşturdu. 

Bölgesel bütünleşme, Afrika Birliği Örgütü Şartı’nda ve Afrika Birliği’nin Kurucu Yasası’nda 

kıtadaki birliğin temel gayelerinden birisi olarak adlandırılmıştır.1 Aynı şekilde UNECA, Afrika 

ülkelerinin alt bölge düzeyinde topluluklar oluşturmalarını teşvik etmiş, nihai amacın ise 

kıtasal düzeyde bir ekonomik birlik olması gerektiğine atıfta bulunmuştur.2 Geride kalan elli 

yıllık süreçte Afrika, henüz bölgesel bütünleşmelerden yeterli ölçüde kazanç sağlayamamış 

olsa da Bölgesel Ekonomik Toplulukların bugün daha fazla sorumluluklar üstlendikleri ve 

planlı bir işbirliği sonucunda 2028 yılına kadar Afrika Ekonomik Topluluğu’nun tesis edilmesi 

yönünde hazırlıkların hız kazandığı gözlemlenmektedir. 2014 yılında Doğu ve Güneydoğu 

Afrika Ortak Pazarı (COMESA), Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve Güney Afrika Kalkınma 

Topluluğu (SADC) arasında oluşturulması beklenen Serbest Ticaret Alanı, 26 kıta ülkesini ve 

toplam nüfusun yarısını bünyesinde toplayacaktır. Böylesine geniş kapsamlı bir bütünleşme 

sayesinde Afrika Ekonomik Topluluğu hedefi yolunda önemli bir dönemeç geride 

bırakılacaktır.  

Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilerden oluşan Afrika, ekonomik dönüşümü 

sağlayabilmek adına ortaklığa ihtiyaç duymaktadır. Yaygın olarak kabul gören “birbirinden 

kopuk 54 küçük ülke olarak kalamayız ve bu şekilde küresel rekabete uyum sağlayamayız” 

düşüncesi, sürecin hızlandırılmasını destekleyen bir referans kaynağıdır.3 Afrika’nın birlik ve 

bütünlüğü, aynı zamanda küresel ekonomi ile bütünleşmesine de olanak sunacaktır. Nitekim 

siyasi liderlerden özel sektördeki girişimcilere, akademisyenlerden strateji uzmanlarına kadar 

geniş bir kesim, bütünleşmenin, Afrika’nın dünya ekonomisine uyum sağlayabilmesi 

açısından bir motivasyon unsuru olduğu görüşü üzerinde hemfikirdir.  
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Bölgesel bütünleşme kapsamında devletlerin bir araya gelmek suretiyle oluşturacakları güçlü 

birliktelikleri, kıtanın zengin kaynaklarının ve insan kapasitesinin sömürülmesini 

engelleyebilecek somut bir adım şeklinde nitelendirmek de mümkündür. Zira Afrika’nın kendi 

zenginliklerini, bizzat kendi kalkınma hedefleri doğrultusunda kullanabilmesi, önümüzdeki 

yıllarda rekabet gücünü arttıracaktır. Ancak ümit verici gelişmelere karşın, kıtadaki siyasi ve 

ekonomik bölünmüşlüklerin devam ettiği de bir gerçektir.  

Afrika’nın yaptığı ticarete dair göze çarpan en temel eksiklik, iç ticaretin sınırlı düzeylerde 

kalmasıdır. Dünya ile bütünleşmekte olan ve dış ticaret ortaklarının sayısını arttırma başarısı 

gösteren Afrika’nın 2011 yılındaki tüm ticaretinin yalnızca %10,4’ü kıta ülkeleri arasında 

gerçekleşmiştir. Diğer bölgelere bakıldığında ise Avrupa’da ortalama %60, Kuzey Amerika’da 

%40 ve Asya’da %30 gibi oranlarla karşılaşılmaktadır.4 Afrika Birliği, konunun önemine daha 

fazla dikkat çekmek amacıyla 2012 yılındaki her iki zirvenin ana temasını da “kıta içi ticaret 

hacminin arttırılması” şeklinde belirlemiştir. Ocak ayındaki 18. Zirve’de %10’luk oranın 

gelecek on yılda %20 - %25 düzeyine yükseltilmesinin hedeflendiği bildirilmiştir.5 Bugün 

yapılmakta olan büyük çaplı altyapı yatırımları, yüksek ulaştırma maliyetlerinin 

düşürülmesine ve yeni ticaret fırsatlarının oluşturulmasına imkân tanıyacaktır. Sözgelimi 

kıtadaki karayolu altyapısına yapılacak 32 milyar dolarlık bir yatırımın, on beş yıllık süreçte 

kıta içi ticaret hacmine 250 milyar dolarlık getirisinin olacağı tahmin edilmektedir.6 Yine 

Afrika’nın petrol, doğalgaz, kömür, doğal taş, biokütle ve yenilenebilir enerji kaynakları 

açısından muazzam birer rezervi ve potansiyeli mevcuttur. Söz konusu rezervlerin, Bölgesel 

Ekonomik Toplulukların öncülüğünde ekonomik dönüşümü finanse etme konusunda 

değerlendirilebilmesi de bir diğer mühim konudur. 

Afrika’nın ekonomik dönüşüm sürecinde özel sektörün varlığı da en çok ihtiyaç duyulan 

hususlardan birisidir. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Pascal Lamy, kıta içi ticaret 

hacminin arttırılabilmesinde siyasi enerjinin ve özel sektörün alacağı sorumlulukların 

belirleyici olacağına dikkat çekmiştir.7 Kıtadaki yerli özel sektörün gelişimi, aynı zamanda 

ülkelerin dış yardımlara olan bağımlılıklarının azalması anlamına gelmektedir. 

Bölgesel bütünleşme sürecinde güvenlik konusu, yine en mühim konular arasında 

değerlendirilmektedir. Zira barışın ve güvenliğin tesis edilemediği yerlerde bütünleşmeden 

söz etmek mümkün değildir. 

 

                                                           
4
 Ufuk Tepebaş, “Afrika’nın 2012 Gündemi: Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Ekonomik Dönüşüm”, 17 Mayıs 

2012,http://www.ufuktepebas.com/afrikanin-2012-gundemi-bolgesel-ekonomik-isbirligi-ve-ekonomik-donusum/ 
5
 http://www.au.int/en/summit/18thsummit 

6
 Abdoulaye Mar Dieye, “The Human Face of Regional Integration in Africa”, This is Africa, 29 October 2012, 

http://www.thisisafricaonline.com/Development2/The-human-face-of-regional-integration-in-Africa 
7
 http://www.weforum.org/s?s=political+energy+and+private+sector+engagement+quiredto+boost+ 

http://www.ufuktepebas.com/afrikanin-2012-gundemi-bolgesel-ekonomik-isbirligi-ve-ekonomik-donusum/
http://www.au.int/en/summit/18thsummit
http://www.weforum.org/s?s=political+energy+and+private+sector+engagement+quiredto+boost


 

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Dr. Dlamini Zuma, konferansın açılışındaki konuşmasında,  

kıtanın temel öncelikleri şeklinde nitelendirdiği eğitim, bilim, teknoloji, tarım, altyapı gibi 

alanlara yapılacak yatırımların önemine atıfta bulunmuştur. Yatırımlardan gençlerin ve 

kadınların daha fazla pay almaları gerektiğinin altını çizen Zuma, “bölgesel düzeylerde ve kıta 

genelinde ortak pazarlar oluşturmalı; insanların, hizmetlerin ve ürünlerin serbest dolaşımının 

yanı sıra politikaların uyumlaştırılması sürecini hızlandırmalıyız” ifadelerini kullanmıştır.  

UNECA İcra Direktörü Vekili Dr. Abdalla Hamdok ise bölgesel bütünleşmenin, Afrika için 

tercihten ziyade bir zorunluluk olduğuna vurgu yapmıştır. Bu süreçte UNECA olarak Afrika’nın 

çabalarına en üst düzeyde destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Hamdok, bölgesel 

bütünleşmenin kıta ülkelerine, pazarın genişlemesi, istihdam ve büyüme gibi fırsatlar 

sunacağını, bu sayede Afrika ekonomilerinde yapısal dönüşümün teminat altına alınacağını 

bildirmiştir. AfDB Başkanı Donald Kaberuka da ekonomik bütünleşmenin nihai hedef 

olduğunu, Afrika’daki iç ticaret hacmine bakıldığında, dünya genelinde gerilerde kaldıklarını 

belirtmiştir. AfDB’nin kıtadaki altyapının ve bölgesel koridorların geliştirilmesinde lider 

finansör olduğunu anımsatan Kaberuka, bu açıdan COMESA, EAC ve SADC arasında 

oluşturulması hedeflenen Serbest Ticaret Alanı’nın bir dönüm noktası olduğuna ve 

bütünleşmenin, karşılıklı kazanımları beraberinde getireceğinden şüphe duymadığına yer 

vermiştir.8 

Özetle, Afrika’nın ekonomik bütünleşme hedefine ulaşılması durumunda kıta içi ticaretin 

serbestleştirilmesi, dış ortaklıkların geliştirilmesi, uluslararası düzeyde daha güçlü bir 

müzakere statüsüne sahip olması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması gibi kazanımlar elde 

etmesi mümkün olacaktır. 
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