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Dış aktörlerin Afrika kıtasına yönelik siyaset 
belirleme ve izleme mekanizması olarak Afri-
ka zirveleri son yıllarda dikkat çekici bir artış 
sergiliyor. Batılı geleneksel aktörler kadar ar-
tık Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye gibi yük-
selen güçler de Afrika siyaseti oluşturma ve 
kıtada nüfuz alanları elde etme süreçlerinde 
belirli periyotlarla Afrika zirveleri düzenliyor. 
Bu minvalde Çin ve Rusya gibi kendine rakip 
gördüğü güçleri Afrika kıtasında dengeleme-
ye çalışan ABD yönetimi de kıtaya yönelik 
yeni bir açılım yapma arayışı içerisinde. Kıs-
men Soğuk Savaş reflekslerini koruyan ABD 
ticaret, yardım, enerji, askerî, terör ve güven-
lik merkezli geleneksel bakış açısını korurken 
zaman zaman da Afrika liderlerini Washing-

ton’da ağırlıyor. Bu doğrultuda 2022 yılının 
son günlerinde ABD-Afrika Liderler Zirvesi 
Washington’da gerçekleşti. Zirvede Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ve 
G-20’de Afrika için daimî temsil sözü veren 
Biden, ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde, Afri-
ka Birliği (AfB) 2063 Vizyonu doğrultusunda, 
Afrikalı liderlere 55 milyar dolarlık destek 
taahhüdünde bulundu.ABD’nin Afrika ülke-
leriyle ticari ilişkilerini şekillendiren önemli 
enstrümanlardan biri AGOA (African Growth 
and Opportunity Act-Afrika Büyüme ve Fırsat 
Yasası) adı verilen bir program. ABD ile Afrika 
ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişki-
lerin merkezinde yer alan bu program, Sah-
ra-altı Afrika ülkelerinde üretilen bazı ürün-
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lerin ABD’ye gümrük vergisiz girişine olanak 
sağlıyor. Görünürde oldukça faydalı gibi du-
ran AGOA’ya dâhil olabilmek için ise bazı özel 
şartlar ileri sürülüyor. Ancak bu şartlar sade-
ce ekonomik performansa ilişkin değil, ide-
olojik ve siyasi temellere iliş-
kin de bazı şartlar dayatılıyor.
ABD’nin dış politika çıkarları 
doğrultusunda kullandığı AGO-
A’ya dâhil edilme ve çıkarılma 
gerekçeleri siyasi motivasyon-
lar içeriyor. Program ABD tara-
fından bir nevi ödül ya da ceza 
sistemi gibi işletiliyor. Bir Afri-
ka ülkesinin bu programa dâhil 
olabilmesi için öncelikle kişi 
başı yıllık millî gelirinin 12.535 
doların altında olması gereki-
yor. Ayrıca söz konusu ülkenin 
piyasa ekonomisi yanı sıra si-
yasal çoğulculuğu ve hukukun 
üstünlüğü gibi ilkeleri benim-
semiş olması ve ABD ürün ve 
yatırımları için tüm engelleri 
kaldırması gerekiyor.1 

2000 yılında başlatılan AGOA 
programına günümüzde 36 
Sahra-altı Afrika ülkesi dâhil. 
Ancak ABD yönetimi etkili bir 
araç olarak kullandığı bu prog-
rama zaman zaman ilişkilerini geliştirmek 
istediği ülkeleri ekleyebiliyor; ilişkilerinde 
sorun yaşadığı ülkeleri de programdan çıkart-
makla tehdit edebiliyor. Bu minvalde kıtanın 
büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cum-
huriyeti ve Nijerya AGOA programına dâhil 
edilirken Somali, Sudan, Mali, Eritre, Kame-
run gibi bazı Afrika ülkeleri ise liste dışında 

tutuluyor. ABD ile uzun yıllar müttefiklik için-
de yer alan Etiyopya da Tigray krizinde ABD 
ile görüş ayrılığı yaşadığı için Biden yönetimi 
tarafından 2022 yılında AGOA programından 
çıkartılan ülkelerden biri. Gine ve Mali de as-

kerî darbeler nedeniyle 2022 
yılında AGOA programından 
çıkartıldı. Son olarak Burkina 
Faso, ülkede gerçekleşen as-
kerî darbe nedeniyle bu yılın 
(2023) başında programdan 
çıkartıldı. 

1 milyarı aşan nüfusa ve 2 tril-
yon dolarlık millî gelire sahip 
49 ülkeli Sahra-altı Afrika ile 
ABD’nin toplam ticaret hacmi 
2001 yılında 28,3 milyar dolar-
ken 2011 yılında 95,5 milyar 
dolara yükselmiş ancak 2021 
yılında bu rakam 44,8 milyar 
dolara gerilemiş. ABD’nin Sah-
ra-altı Afrika’ya yönelik tica-
ret açığı ise 11,7 milyar dolar. 
ABD’nin Afrika ülkelerinden 
petrol alımı için ödediği tutar 
2008 yılında 61 milyar dolara 
çıkarken 2021 yılında önemli 
bir düşüşle 1,9 milyar dolara 
kadar gerilemiş.2ABD’nin kı-

taya olan 16,6 milyar dolarlık 
ihracatında makine ekipmanları, uçak yedek 
parçaları, mineral yakıtlar ve tahıl başı çer-
ken Güney Afrika, Nijerya, Gana, Etiyopya ve 
Kenya ABD için en önemli ihracat pazarları 
konumunda. Buna karşın ABD’nin kıtadan 
yaptığı 28,3 milyar dolarlık ithalatında mine-
ral yakıtlar, kakao, değerli mineral ve platin 
gibi taşlar yer almakta. İthalat yapılan ülke-
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lerin başında ise Güney Afrika, Nijerya, Gana, 
Fildişi Sahilleri ve Angola gelmekte.3 Genel 
olarak ABD ile AGOA kapsamındaki ülkelerin 
ticaret ilişkilerini ham petrol, tekstil ve 
tarımsal ürünlerin oluşturduğu görülmekte. 
2010-2020 döneminde AGOA programından 
en fazla yaralanan ülkeler Kenya ve Leshoto 
olurken Brookings’in bir analizine göre AGO-
A’yı ulusal öncelik hâline getirip yararlanma 
stratejisi oluşturan ülkeler, programdan daha 
etkin fayda sağlamakta.4

Clinton döneminde yürürlüğe konulan AGO-
A’nın tek amacı, Sahra-altı Afrika ülkelerinde 
ekonomik canlanma sağlanması değil elbet-
te, ABD yönetimi bu yolla Amerikan malla-
rı için 1,1 milyar dolarlık bir pazar açmayı 
hedeflemekte. İlk yıllarda oldukça başarılı ka-
bul edilen programın çıktıları 2008 yılından 
itibaren birkaç ülke ve ham madde ithalatına 
odaklandığı için cazibesini yitirmiş görünür-

ken aynı dönemde Çin’in Afrika ülkeleriyle 10 
milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmi-
ni bugün 250 milyar dolara kadar çıkarttığı 
ve kıta ülkelerine 150 milyar dolarlık düşük 
faizli kredi kullandırdığı bilinmekte.5 Bu ra-
kamlardan da anlaşılacağı üzere, ABD Afrika 
kıtasında ticari alanda Çin ile rekabet etme 
kapasitesinde yıldan yıla gerilemekte. 

Sahra-altı Afrika ülkelerine karşı zaman za-
man bir silah gibi kullandığı AGOA’yı 2025 
yılına kadar uzatan ABD yönetimi, programın 
daha etkin kullanımı için de yeni düzenleme-
ler yapma arayışında. Çünkü program bu hâ-
liyle Çin gibi yükselen aktörlerle rekabet etme 
noktasında ABD’ye avantaj sağlamaktan uzak. 
Ticari alana yansıyan rakamlar, ABD-Sah-
ra-altı Afrika ticari ilişkilerinin gerileme sü-
recinde olduğuna işaret ederken Çin’in Afrika 
ülkeleriyle ikili ilişkilerinde oldukça hızlı bir 
ivme ile ilerleme kaydettiği görülmekte.
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