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Doğu Afrika’nın Ortak Para Özlemi: Fırsatlar ve Riskler 

Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilere sahip olan Afrika ülkeleri, 

ekonomik dönüşümlerini sağlayabilmek adına ortaklığa ihtiyaç duymaktadırlar. Bölgesel 

bütünleşme şeklinde ifade edilen ortaklık modeli, mevcut gereksinimden yola çıkarak kıtanın 

yararına olacak şekilde genel ekonomik performansın gelişmesini, kıta içi ticareti teşvik 

etmeyi, Doğrudan Yabancı Yatırımların çekilmesini ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine 

ulaşılmasını amaçlamaktadır. 

Afrika’nın birlik ve bütünlüğü, aynı zamanda küresel ekonomi ile bütünleşmesi 

bakımından da gereklidir. Planlı bir işbirliği sonucunda 2028 yılına kadar “Afrika Ekonomik 

Topluluğu”nu tesis etmeyi hedefleyen Afrika, hazırlıklarına hız vermiştir. 2014 yılında 

COMESA, EAC ve SADC arasında oluşturulması beklenen “Serbest Ticaret Alanı”, 26 kıta 

ülkesini ve toplam nüfusun neredeyse yarısını bünyesinde toplayacaktır. Böylesine geniş 

kapsamlı bir bütünleşme sayesinde Afrika Ekonomik Topluluğu hedefi yolunda önemli bir 

dönemeç geride bırakılacaktır.  

 2000 yılında Kenya, Tanzanya ve Uganda tarafından kurulan Doğu Afrika Topluluğu 

(EAC), 2007 yılında Ruanda ve Burundi’nin katılımlarıyla birlikte genişlemiştir. Yakın 

dönemde ise Sudan, Güney Sudan ve Somali gibi ülkelerin üyelik müracaatları, siyasi ve 

güvenlik sorunları gerekçe gösterilerek veto edilmiştir.  

 Toplamda 140 milyona yaklaşan nüfusu ve 100 milyar doları aşan Gayri Safi Yurtiçi 

Hâsılası ile Topluluğun başlıca hedefleri arasında bölgedeki ticaretin tümüyle 

serbestleştirilmesi, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımı gibi hususlara yer 

verilmektedir. 2005 yılında Gümrük Birliği’ni, 2010’da ise Ortak Pazar’ı oluşturan EAC, 

mevcut ortaklığı daha ileriye taşımayı planlamaktadır. Para Birliği ve Siyasi Birlik, 

önümüzdeki sürecin temel hedefleri olarak tanımlanmaktadır. 

30 Kasım 2013 tarihinde üye ülkeler arasında imzalanan Para Birliği Protokolü, on 

yıllık bir yol haritası ile ortak para uygulamasına geçişe imkân tanıyacak önemli bir kilometre 

taşı olarak nitelendirilmektedir. Bu suretle 2024 yılına kadar ortak paraya geçilmesi 

hedeflenmektedir. Bu sayede, Para Birliği’nin Topluluğu asgari işlem maliyetleri ile birlikte 

büyük bir ekonomi bloğu yapacağı iddia edilmektedir. Fakat günümüz koşullarında Doğu 

Afrika’nın ortak para için henüz hazır olmadığı bir gerçektir. Zira böyle bir uygulamaya 

gidilebilmesi için her şeyden önce üye ülkelerdeki sanayi sektörünün, üretimden kayda değer 

bir pay alabiliyor olması gerekmektedir. Oysaki Kenya dışındaki üye ülkelerin sanayileşme 

için önlerinde uzun birer yol bulunmaktadır. Ayrıca bahse konu ülkelerin para birimleri 

arasındaki kur farklılıkları, engel teşkil eden bir diğer konudur. 2014 yılının başında Kenya’yı 

ziyaret eden IMF Direktörü Christine Lagarde, bu konuya atıfta bulunmak suretiyle EAC 

üyelerinin para birliği konusunda aceleci olmamaları gerektiğine dikkat çekmiştir. 

1970’lerde yine benzer bir girişimde bulunan bölge ülkeleri, başarı kaydına muvaffak 

olamamışlardır. Kenya, Tanzanya ve Uganda’nın müşterek girişimi, söz konusu dönemde 

ülkeler arasındaki siyasi ideolojik farklılıklar ve ekonomik menfaatleri adaletli paylaşmak 

adına uygun mekanizmalardan yoksun olmalarından ötürü 1977 yılında uygulamaya son 
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verilmiştir.1 Aynı ülkeler geçmişle mukayese edildiğinde, bugün daha birbirlerine karşı daha 

yakın duruş sergileseler de zamana ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. AB’nin dahi ortak para 

konusunda yaşamakta olduğu sıkıntılar, EAC’nin konuya daha ihtiyatlı yaklaşması gerektiğini 

ortaya koyan güncel bir örnektir. Ayrıca Topluluk bünyesindeki bir ülkenin, Almanya gibi 

kurtarıcı rolüne soyunması da mümkün değildir. Üstelik üye ülkelerin vergi hâsılatlarının 

yeterli olmadığı gerçeğine de dikkat çekmekte yarar vardır. Sözgelimi vergi gelirlerinin, 

ülkelerin GSYİH’lerinin %25’ine ulaşması yönündeki hedefe en yakın ülke %23 ile Kenya 

iken, Tanzanya’nın %18’e ulaştığı, Uganda ile Ruanda’nın %12,6 oranında seyrettikleri 

belirtilmektedir.2  

Söz konusu gerçeklerle birlikte bölgedeki gelişmeler, dikkate değer niteliktedir. 

Uluslararası yatırımcıların gündeminde yer bulmakta olan EAC bölgesi, geçtiğimiz on yıllık 

dönemde %6 oranında bir büyüme oranına ulaşmıştır. Üstelik Gümrük Birliği ve Ortak Pazar 

gibi hamlelere paralel olarak üye ülkeler arasında 2005 yılında 2,2 milyar dolar olan toplam 

ticaret hacmi, 2010 yılında %86 oranında bir artış sonucu 4,1 milyar dolara ulaşmıştır.3 Söz 

konusu tutarın hayli düşük kaldığı şüphe götürmemekle birlikte altyapı, ulaştırma, enerji ve 

turizm gibi alanlarda her geçen gün sayısı artmakta olan müşterek projeler, gelecek adına 

mühim bir umut ışığıdır. Zira yakın zamana kadar ikili ilişkilerinde büyük sorunlar yaşayan 

Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerin tek çatı altında toplanmak suretiyle ortak projelere 

girişmiş olmaları, savaş baltalarını toprağa gömdükleri şeklinde yorumlanmaktadır.4 

Bölgede yapımı devam etmekte olan çok sayıdaki altyapı projesi, Doğrudan Yabancı 

Yatırımları teşvik etme noktasında belirleyici olmaktadır. 26-28 Ekim 2013 tarihleri arasında 

Ruanda’nın ev sahipliğini yaptığı Ruanda, Uganda Kenya ve Güney Sudan arasındaki 3. 

Altyapı Zirvesi’nde altyapı, ticaret, siyasi ve ekonomik bütünleşme aracılığıyla bölgesel 

kalkınmanın hızlandırılması yönünde genel bir mutabakata varılmıştır. Zirve sonunda EAC 

üyesi üç ülke arasında “Özel Gümrük Bölgesi” uygulamasının başlatılması kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, Mombasa’dan Kampala’ya ürün transferinin 18 günden 5 güne, yine 

Mombasa’dan Kigali’ye ürün transferinin 21 günden 8 güne çekilmesi karara bağlanmıştır.5  

Yine geçtiğimiz yılın Haziran ayında bir araya gelen Kenya, Uganda ve Ruanda 

Devlet Başkanları, Doğu Afrika genelinde iki petrol boru hattının inşa edilmesine dair bir 

mutabakat zaptı imzalamışlardır. Söz konusu boru hatlarından birisi Güney Sudan petrolünü 

Kenya’daki Lamu limanına taşıyacak, diğeri ise Kenya’nın Mombasa limanı ile Eldoret 

arasında var olan boru hattının genişletilmesi suretiyle Uganda ve Ruanda’ya uzanacaktır. 

Enerji mâliyetlerinin düşürülmesi, Doğu Afrika’nın kalkınmasını destekleyecek adımların 

başında gelecektir. 

                                                           
1 Beatrice Kiraso, “Doğu Afrika Topluluğu (EAC)”, Ufuk Tepebaş (Ed.), Afrika’daki Bölgesel Örgütler (ss. 

29-34) içinde, İstanbul: Tasam Yayınları, 2009, s.29 
2 Adam Green, “Lagarde warns on east Africa single currency”, This is Africa, 10 January 2014, 

http://www.thisisafricaonline.com/News/Lagarde-warns-on-east-Africa-single-currency 
3 Ufuk Tepebaş, Dönüşüm Sürecindeki Sahra altı Afrika: Kalkınma, Güvenlik ve Ortaklık, İstanbul: Tasam 

Yayınları, 2013, s. 47 
4 Tepebaş, s.51 
5 3. Altyapı Zirvesi’ne ilişkin detaylar için bkz.  

http://www.gov.rw/3rd-Tripartite-Infrastructure-Summit?lang=en 
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Bölgedeki keşif çalışmalarının artmasına paralel olarak yakın dönemde Kenya ve 

Uganda’da petrol, Tanzanya’da doğalgaz ve uranyum yataklarının keşfi, geleceğe dair üye 

ülkeleri daha fazla umutlandıran gelişmelerdir. Rift Vadisi ise jeotermal enerji bakımından 

yüksek potansiyele sahip bölgelerin başında gelmekte ve önümüzdeki yıllarda bu alanda 

yatırımların yoğunlaşması muhtemel görünmektedir. 

Afrika’nın en büyük altyapı projelerinden birisi olan Lamu Limanı ve Güney Sudan – 

Etiyopya Ulaştırma Koridoru (LAPPSET) Projesi kapsamında büyük bir limanın yanı sıra 

demiryolu, petrol boru hattı ve rafinerilerinin inşa edilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılının 

Mart ayında Kenya, Etiyopya ve Güney Sudan Devlet Başkanları tarafından resmen yürürlüğe 

konulan proje sayesinde bilhassa Nairobi Yönetimi, ülkeye önemli tutarlarda finans akışının 

beklendiğini açıklamıştır. Diasporanın havalelerinden de yüksek pay alan Kenya, aynı 

zamanda kıta genelinde yatırım yapan ülkeler arasında üst sıralarda kendisine yer 

bulmaktadır. 

LAPPSET Projesi, petrol zengini Güney Sudan ve elektrik üretimine hız veren 

Etiyopya ile doğrudan bağlantı kurulması için iyi bir fırsattır. Sözgelimi Kenya ile Etiyopya 

arasında kurulacak olan elektrik nakil hattı sayesinde Kenya’daki 870,000 hanenin elektrik 

ihtiyacı temin edilecektir.6 2018 yılında tamamlanması planlanan 1070 km uzunluğundaki 

hattın maliyeti 1,26 milyar doları bulacak ve söz konusu tutarın %80’i Dünya Bankası ile 

Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) tarafından temin edilecektir.7 Petrol boru hattının inşa 

edilmesi ile Güney Sudan, Uganda ve Kenya arasında bağlantı sağlanacaktır. Proje üzerinde 

müzakere trafiği, geçen yıldan bu yana hız kazanmıştır. Proje kapsamında inşa edilmesi 

planlanan yeni liman ise Afrika Boynuzu, Doğu ve Orta Afrika bölgelerinin de dâhil olduğu 

Büyük Göller Bölgesi’ne ana geçit olacaktır.  

 Demiryolu ulaşımının geliştirilmesi noktasında da uzun vadeli projelerin ilk adımları 

atılmıştır. 2.350 km uzunluğundaki “Rift Vadisi Demiryolu Projesi” ilk etapta Mombasa ile 

Nairobi arasındaki bağlantıyı oluşturacak, ardından Uganda, Ruanda ve Güney Sudan’a kadar 

uzanacaktır. Mombasa ile Nairobi arasında 450 km uzunluğundaki hattın üç yıllık bir süre 

zarfında tamamlanması planlanmaktadır.8 Pekin Yönetimi tarafından kredilendirilen proje, 

yüksek ulaştırma maliyetlerini hatırı sayılır ölçüde azaltacaktır. 

Bölgesel işbirliği kapsamında turizm sektörü de önde gelen başlıklar arasında 

kendisine yer bulmaktadır. Kenya ve Tanzanya, bölgenin en fazla turist çeken ülkeleri iken, 

Uganda’nın bu alanda yatırımlarını arttırma çabaları da dikkate değerdir. 1 Ocak 2014 tarihi 

itibariyle EAC üyelerinden Kenya, Uganda ve Ruanda’yı ziyaret etmek isteyen turistlere, 100 

Amerikan doları karşılığında tek turist vizesi almak suretiyle söz konusu üç ülkeyi ziyaret 

                                                           
6 

http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-launches-us-1-26b-kenya-ethiopia-electricity-highway-

11733/ 
7 Projeye; Dünya Bankası 684, AfKB 338, Etiyopya Hükümeti 32, Kenya Hükümeti ise 88 milyon dolarlık katkı 

yapacaktır. Ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı tarafından da 118 milyon dolarlık bir kredi desteği verilmesi 

beklenmektedir. 
8 Wanjohi Kabukuru, “EAC ‘cheetahs’ ignores ‘tortoise’ Tanzania and Burundi”, African Business Magazine, 

28 January 2014, http://africanbusinessmagazine.com/features/countryfiles/eac-cheetahs-ignore-tortoise-

tanzania-and-burundi 
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etme fırsatı sunulmaktadır. Topluluğun diğer iki üyesi Tanzanya ve Burundi ise henüz bu 

uygulamaya dâhil olmamışlardır.  

EAC’nin dış ortaklıkları bağlamında ABD ile Çin’in diğer ülkelere nazaran daha fazla 

öne çıkmaları sürpriz değildir. Önceki yıl Vaşington’da bir araya gelen ABD ile EAC “Ticaret 

ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA)” ortak basın açıklamasında, yeni bir ortaklığa 

gideceklerini, Amerikan ve Doğu Afrika halkının menfaatleri doğrultusunda daha geniş iş 

fırsatları oluşturmak maksadıyla karşılıklı ticareti ve yatırımları arttıracakları ifadelerine yer 

vermişlerdir.9 Bu temaslardan kısa bir süre sonra Başkan Barack Obama’nın bölgesel bir 

yatırım anlaşması yapılması suretiyle yeni bir ticaret ve yatırım ortaklığı yönündeki önerisi, 

kamuoyu ile paylaşılmıştır.10 Obama, bu hususu Tanzanya ziyareti sırasında bizzat yinelemiş 

ve tüm kıta ile ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan girişime EAC ile başlayacaklarını 

ifade etmiştir.11 ABD’nin bu yaklaşımında, söz konusu bölgede Çin’in hareket alanını 

daraltma isteği de belirleyici bir rol oynamaktadır.  

Öte yandan çeşitli proje ve programlarının uygulanmasını kolaylaştırmak maksadıyla 

Kaynak Seferberliği Ofisi’ne bağlı bir “Ortaklık Fonu” oluşturulmuştur. Almanya, Birleşik 

Krallık, Fransa, Belçika, Japonya ve Kanada, fona destek sağlayan ülkelerden bazılarıdır.12 

Rekabetin yüksek olduğu bölgede güvenlik konusunun da göz ardı edilmesi mümkün 

değildir. Özellikle Uganda, Ruanda ve Kenya’nın Beyaz Saray’ın da desteğini almak suretiyle 

komşu ülkelerdeki sorunlara gereğinden fazla müdahil olduklarına tanıklık edilmektedir. 

Tanzanya’daki Jakaya Kikwete Yönetimi’nin ise diğerlerinin aksine ABD ile Çin arasında 

başarılı bir denge politikası uygulayabilmesi, takdire şayandır.  

Netice itibariyle üyeleri arasında çok boyutlu bir ortaklık tesis etmeyi amaçlayan Doğu 

Afrika bloğu, yatırım fırsatları ve güvenlik riskleriyle beraber her geçen gün daha fazla 

araştırmaya konu olmaktadır. 

 

 

25 Mart 2014 

http://www.ufuktepebas.com/dogu-afrikanin-ortak-para-ozlemi-firsatlar-ve-riskler/   

 

                                                           
9 Joint Statement on the United States-East African Community Trade and Investment Partnership, 15 June 

2012, http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/june/joint-statement-US-East-African-

Community-Trade-Investment-Partnership 
10 Charles Gichane, “East Africa: Obama Proposes New U.S.-EAC Trade Pact”, All Africa, 18 July 2012, 

http://allafrica.com/stories/201207190019.html 
11 Barack Obama’nın Tanzanya’daki İş Liderleri Forumu’nda yaptığı konuşmanın yazılı metni için bkz. 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/01/remarks-president-obama-business-leaders-forum 
12 http://www.eac.int/ 

http://www.ufuktepebas.com/dogu-afrikanin-ortak-para-ozlemi-firsatlar-ve-riskler/
http://www.eac.int/

