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ABD - Afrika İş Forumu 
 

2014 yılındaki Liderler Zirvesi kapsamında organize edilen İş Forumu’nun ardından ikinci buluşma olarak 

kayıtlara geçecek olan etkinlik, ABD Ticaret Bakanlığı ile Bloomberg Philanthropies’in ev sahipliğinde, 21 

Eylül’de New York’ta siyaset ve iş dünyasını yeniden bir araya getirmek suretiyle, Afrika kıtasındaki ticaret 

ve yatırım fırsatlarını masaya yatıracak.1  

 

İki dönemlik başkanlığı süresince, Afrika’nın yüksek beklentilerini karşılayamadığı yönünde eleştirilere 

maruz kalan ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra Fildişi Sahili, Liberya, Etiyopya, Nijerya, Tunus ve Gana 

liderlerinin de konuşmacı olarak katılacakları oturumlar, ağırlıklı olarak altyapı, enerji, tarım ve teknoloji 

başlıkları üzerinde yoğunlaşacak. İş dünyasından ise General Electric, Caterpillar, IBM ve Dangote başta 

olmak üzere çok sayıda büyük ölçekli şirket, ABD ile Afrika arasındaki ticari ilişkileri derinleştirebilecek iş 

fırsatlarını ele alacak. İki yıl önceki Forum sırasında, toplam değeri 33 milyar doları aşan anlaşmaya imza 

atıldığı ve yatırım kararı alındığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, İkinci Forum sırasında 

gerçekleşecek temasların, yeni projeleri beraberinde getirmesi muhtemeldir. 

 

2009 yılına dek Afrika’nın bir numaralı dış ticaret ortağı konumundaki ABD, aynı yıl koltuğu Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne devrederken, sonraki yıllarda aradaki farkın açılmasına engel olamamıştır. Buna karşın, söz 

konusu Forum’un geleneksel hale getirilmesi ve yüksek düzeyli ziyaretlerin arttırılması noktalarında her iki 

tarafın kararlılıklarına tanıklık edilirken, ABD’nin Afrika’daki fırsatları daha kapsamlı ve sistematik bir 

biçimde analiz etmeye başladığı gözlemlenmektedir.2 2014 Liderler Zirvesi’nin yanı sıra ticari ilişkilere yön 

veren “Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası - AGOA”, ticari ortaklıkları geliştirmeyi hedefleyen “Trade Africa”, 

enerji alanında işbirliğini amaçlayan “Power Africa Initiative” ve “Enerji Ticareti Misyonu” adı altında 

oluşturulan heyetler, Beyaz Saray’ın Afrika politikasını desteklemekte olan girişimlerdir. 

 

Afrika’ya yönelik politikaları gereği Avrupa Birliği, Japonya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere çok sayıda 

aktörün yakından takip edeceği İş Forumu’ndan Türkiye’nin de kendi adına çıkarımlarda bulunması, bilhassa 

2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 3. Ortaklık Zirvesi kapsamında bu türden nitelikli bir etkinliğe yer 

verilmesi, Afrika ile hedeflerin gerisinde seyir izleyen ekonomik ve ticari ilişkilere yeniden ivme 

kazandırılması noktasında bir fırsat teşkil edebilecektir.  
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İş Forumu’na ilişkin detaylar için bkz. http://usafricabusinessforum.bloomberg.org/#/   
2
 ABD  ile Afrika arasında bu yılın Şubat ayında Addis Ababa’da toplam 47 ülkeden 1400’ü aşkın girişimcinin katılımıyla 

bir İş Zirvesi (Business Summit) de organize edilmiştir. 
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