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AFRİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE BEKLENTİLER 
 
Dünya Ekonomi Forumu’nun yayımladığı 
Afrika Serbest Ticaret Bölgesi makalesi 
kıtanın geleceğine yönelik tahminleri 
içerisinde bulunduruyor. Özellikle 
koronavirüs sonrasında ülkelerin 
içine girdiği ekonomik kriz 
etkilerinin, bu tip ticaret bölgeleri 
oluşturmakla geçmesi mümkün 
gözükmese de uzmanlarca bunun bir 
nefes alma fırsatına dönüşebileceği 
ifade ediliyor.  
 
IMF’nin 2020 yılı için açıkladığı küresel boyuttaki yüzde dört 
buçukluk daralma, 2021 yılındaki kısmi büyüme ile birlikte bir 
nebze toparlanma olarak görülebilir. Ancak yalnızca salgın 
değil, siyasi, sosyal ve doğal birtakım etkenlerin de ülkelerin 
ekonomik şartlarında kötüye gidişi işaret ettiği söylenebilir. 
Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durgunluğa karşılık ticaretin 
artırılması ile bertaraf edilme planı klasik fakat işe yarayabilecek 
bir strateji. Bu stratejinin uygulanması için atılması gereken ilk 
adım da kuşkusuz ticaretin önündeki engelleri kaldırmak. Bunu 
halkın hükümetlere duyduğu güveni yükseltecek önlemler almak, yolsuzluğu önlemek ve siyasi gerginlik ile 
terörün durdurulması adımları izlediğinde gözle görülür bir düzelme olma ihtimali oldukça yüksektir.  
 
2021’in ilk günü itibarıyla açıklanan Afrika Serbest Ticaret Anlaşması da bu temeller dahilinde kıtaya ticari 
canlılık kazandırmak için tasarlandı.  
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Bilindiği gibi Afrika, büyük yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile dünyadaki pek çok ülkeden daha fazla 
kaynağa sahip ülkeleri bulundurmaktadır. Bu zenginlik ise çoğunlukla kıta lehine kullanılamamakta, ihracat-
ithalat dengesizliğinden de anlaşılabileceği gibi başkalarının daha fazla kazandığı bir ilişkiye 
dönüşmektedir. Anlaşma, Afrika ülkelerini dünya ticaretine daha fazla entegre etme amacını gütmekle 
beraber, imzacı ülkelerin sayısının fazlalığıyla da dünyanın en büyük ticaret bölgesini oluşturacak olması 
yönüyle önemlidir.  
 
Bu anlaşma çerçevesinde kurulan serbest ticaret bölgesi ile birlikte gümrüklerdeki zorluklar 
kolaylaştırılacak ve mal ile hizmetin serbest dolaşımına yönelik tek bir pazar oluşturulacak. Teoride kolay 
olan böyle bir hamlenin pratikteki durumunu ise zamanla göreceğiz. 
 
Başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı şimdilik soru işareti olan bu anlaşmanın, başarılı olması 
halinde neler getireceğine dair Caroline Kende-Robb’un analizi ilgi çekici başlıkları bir arada bulunduruyor. 
Önce onun çıkarımlarına bakıp sonrasında değerlendirme yapmak isabetli olabilir. 
 
Robb’un ilk odaklandığı nokta, bu anlaşmanın Afrika’daki yoksulluğu azaltacağı yönünde. Bölgesel gelirin 
artmasıyla beraber dört yüz elli milyar dolarlık bir nakit akışının sağlanacak olması orta vadede yoksulluğu 
azaltabilir. İşçilerin alacağı ücretlerin artması, hane gelirine doğrudan katkı yapabilir. 
 
İkinci olarak, çok çeşitli faydalardan bahsetmektedir. Bunları ihracatın artmasına bağlı olarak büyümenin 
hızlanması, küresel ekonomiye daha güçlü entegrasyon, yeni istihdam sayısının artması gibi başlıklara 
ayırabiliriz. 
 
Üçüncü husus, kadınların iş alanında daha etkili hale gelmesi olarak görülmekte. Yapılan anlaşmanın 
cinsiyetler arasındaki gelir farkını azaltacağı ve kadınların iş dünyasına daha sağlam adım atarak gelirlerini 
artırabileceği öngörülüyor. Hem iş fırsatlarının oluşturulması hem de kadın tüccarların ekonomik 
güvenliklerinin sağlanacak olması anlaşmanın artı yönlerinden biri olarak değerlendiriliyor. 
 
Dördüncü madde, ticari ilişkilerde şeffaflık, güvenlik gibi unsurların sağlanmasının kolaylaşacağı şeklinde 
ele alınmış. Yasa dışı madencilik, yasa dışı balıkçılık, çocuk işçi çalıştırma gibi sorunların bu anlaşma 
çerçevesinde yaptırımlara tabi tutulabileceği ve bu yaptırımlar vesilesiyle önüne geçilebileceği ifade 
edilmiş. 
 
Beşinci madde, salgının 2020 yılında Afrika’da yetmiş dokuz milyarlık kayba neden olduğunu ve bunun 
özellikle gayri safi milli hasıla bazında büyük bir etki oluşturduğunu anlatıyor. Bu bağlamda, anlaşmanın 
Afrika’nın uğradığı gayri safi milli hasıla zararının yanı sıra, gıda ve tıbbi ekipman ticareti gibi alanlardaki 
kaybının da hafifletileceği bir alan oluşturacağı değerlendirmesi yapılıyor. Kısa vadedeki iyileştirmenin yanı 
sıra uzun vadede bu tip ekonomik şok dalgalarının şiddetinin hafifletilebileceğinin altı çiziliyor. 
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Son madde, iş birliğinin faydasının tüm dünyaya yeni bir örnek olacağı öngörüsüne dayanıyor. Siyasi 
nedenlerle artan kutuplaşma ve izolasyonlara rağmen, yeni dünyadaki pek çok tehdidin uzun vadeli iş birliği 
zorunluluğunu beraberinde getireceğinden yola çıkarak, yeni anlaşmanın bu uzun vadeli düşünme ve 
işbirliği amaçlarına uygun bir ortam oluşturacağı düşünülüyor.  
 
Robb, bu başlıklardan sonra üç ana problemin altını çiziyor. Bunlardan ilki, tüm bunların sömürge 
mirasından kaçınarak nasıl sağlanacağı sorusunun hala cevap bekliyor oluşu. İkincisi en genel problem olan 
eşitlik uygulaması. Böyle bir anlaşmadan kimin ne kadar kazanacağı muamma. Küçük çaplı iş yapanların 
daha büyük oyuncularla nasıl bir ilişki kuracağı soru işareti. 
 
Üçüncüsü altyapıdır. Afrika Kalkınma Bankası’na göre, kıtanın altyapı ihtiyacı için gerek duyulan para yüz 
otuz ila yüz yetmiş milyar dolar arasında. Bu ihtiyacın çoğunlukla dış borç yöntemiyle karşılanıyor olması 
Afrika ülkeleri ile diğer kıta ülkeleri arasındaki dengeyi her yıl aleyhte ilerletiyor. 
 
Birinci maddeye baktığımızda, kıtanın yoksulluk oranın azalması kısa vadede mümkün gözükmüyor. Böyle 
bir ihtimalin gerçekten var olması için, hem kıta ülkelerinin sosyal refah devleti standartlarının gelişmesi 
hem de ticari ortakların kârlılık zemininde bazı ayrıcalıklarından vazgeçmesi gerekiyor. Kabul etmek gerekir 
ki ticaretin artması, söylendiği gibi işçi ücretlerini doğrudan yükseltmeyecektir. Bunun yerine istihdamın 
artacağı görüşünü benimsemek daha isabetli olabilir. Ancak istihdamın artışının yoksulluk seviyesini 
gerçekten hızlı şekilde düşürmesi için asgari ücret kavramının gelişmesi, artması ve aynı zamanda gelir 
dengesizliğinin azalması gerekmektedir. Bu bağlamda ticari bağlantılarla büyük şirket sahiplerinin gelirinin 
artması, doğrudan işçi haklarına yansımayabilir. Dolayısıyla orta sınıftan bahsetmenin çok zor olduğu 
ülkelere sahip olan Afrika kıtasının içerisindeki gelir dengesizliği artabilir. 
 
İkinci maddedeki başlıklara yönelik beklentinin genel olarak yüksek tutulması kabul edilebilir. Kapsamı ne 
olursa olsun ticaretin büyümesi, entegrasyonu ve ülke büyümelerini hızlandıracaktır. Bu maddenin tek soru 
işareti olan hususu kıta içi ticareti yüzde seksen artıracakken kıta dışı ticareti yüzde on dokuz artırmasının 
beklenmesidir. Kıta içi ticaretin artışı kıta dışından ithalatı azaltacak ve kıtalararası yüzde on dokuz olarak 
beklenen artış da kıta dışına ihracatta olacaksa bu gerçekten büyük bir fayda getirebilir. Fakat kıta dışından 
ithalatın artması, kıta içerisindeki ticaretinse yalnızca ucuz ürünlerin olduğu alanda gelişmesi çok da 
istenen bir geliş olmayacaktır. 
 
Üçüncü maddedeki cinsiyet eşitsizliğinin azalması ve bunun olumlu etkileri bugüne dek pek görülmedi. 
Uygulamada başarılı olunması, bir miktar iyileşmeyi beraberinde getirecektir. 
 
Dördüncü başlıktaki yasa dışı ticari işlerin önlenmesi, çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi gibi hedeflerin ne 
yazık ki gerçeğe dönmesi, kısa ve orta vadede ihtimal dahilinde bulunmuyor. Aksine bugün pek çok 
yönetimin bu tip faaliyetlere göz yumduğu ortada olan bir gerçekken, bu hedeflerin fazla iyimser beklentiler 
olduğunu düşünebiliriz. 
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Beşinci madde salgınla beraber ortaya çıkan faturanın azaltılabileceğini öngörüyor ki bu belki de en doğru 
çıkarım sayılabilir. Salgın sonrası sürecin anlaşma dahilinde daha doğru bir yol haritası ortaya 
çıkarabileceğini söyleyebiliriz. 
 
Elbette henüz çok yeni olan böyle bir anlaşmanın getireceği faydalar açısından olumlu bir bakış açısına 
sahip olmak önemli. Bugüne dek bölgesel bağlamda gerçekleştirilen çeşitli ticaret anlaşmalarının Afrika 
kıtasındaki bölgelere hareket ve canlılık getirdiği de bir gerçek. İşin zor olan tarafı, böylesine büyük bir 
anlaşmanın kıta tarafından ilk defa deneyimlenecek olması. Bu bağlamda kıta ülkelerine yeteri kadar süre 
vermek ve sabırla beklemek gerekiyor. Böylesine devasa bir ticaret bölgesinin gerçekten fonksiyonel bir 
şekilde sınır ötesi ticareti üçüncü taraflar olmadan gerçekleştirmesi hem kıta için hem de dünya için 
muazzam bir gelişme olacaktır. 
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