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AFRİKA’DA 
KORONAVİRÜS 
PANDEMİSİ
14 Şubat 2020 tarihinde koronavirüs 
pandemisinin Afrika’da yayıldığının doğrulamasıyla 
kıtada ilk vaka Mısır’da tespit edilirken, Sahra-altı 
Afrika’daki ilk vaka Nijerya’da teyit edildi. Tespit 
edilen birçok vaka öngörülenin aksine Çin değil 
Avrupa ve Amerika kaynaklı olduğu belirlendi. 
Mart ayı ortasına kadar düşük seyreden vaka 
sayısının salgının fark edilmeden yayılması mı 
yoksa çok yayılmaması nedeniyle olup olmadığı ise 
saptanamadı.

HIV, tüberküloz ve kolera gibi hastalıklarla 
mücadele eden kıtada sağlık hizmetlerinin 
yetersizliği, ekipman eksikliği, sağlık çalışanlarının 
yetersiz eğitimi, bazı bölgelerde suya ve sabuna 
erişimin çok az olması ve az veri aktarımı 
gibi problemlerden dolayı karantinanın 
sağlanamayacağı ve salgının Afrika’da kontrol 
altında tutulmasının zor olabileceği öngörülüyordu. 
Ancak, Ebola salgını deneyimi yaşayan birçok 
ülkenin koronavirüs için gerekli hazırlıkları 
yapmasına yardımcı oldu; seyahat kısıtlamaları, 
uçuş ve etkinlik iptalleri, sınırların kapatılması, 
kamusal alandaki toplanmaların yasaklanması, 
restoranlar ve eğlence mekanlarının kapatılması, 
üniversiteler ve okulların tatil edilmesi, cuma dahil 
namazların cemaatle kılınması ile kiliselerde toplu 
ayinlerin yasaklanması gibi önlemler alındı. 
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Kıtada vaka sayılarının artmasıyla sıhhi malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman ile gıda stoklarında sıkıntılar 
yaşanırken sahra hastanelerine olan ihtiyaç arttı. 

Afrika’da koronavirüs güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. 
Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Cezayir, Mısır (%7,6) Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Fas 
(%4,5) ve Nijer’de görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 25.131 
Covid-19 vakası görüldü, bunlardan 1.205’i yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 6.576 kişi 
ise sağlığına kavuştu.

Afrika’da 35 ülke tüm sınırlarını 
ve dış hat uçuşlarını kapatıp 
ülke içinde serbest dolaşımı 
kısıtlarken bunlardan 22’si 
kargo, insani yardım ve acil 
uçuşlara izin veriyor. 

9 ülke yüksek risk bulunan 
ülkelerden (Fransa, İtalya, 
İspanya, Çin, İran vb.) 
yolcuların girişine izin 
vermezken 3 ülke ise bu 
ülkelerden gelen tüm 
yolcuları karantinaya alıyor. 

23 ülke karantina uygularken 
(12 ülke ulus genelinde, 11 
ülke sadece enfekte olan 
bölgelerde) 9 ülke sokağa 
çıkma yasağı getirdi. Etiyopya 
olağanüstü hal ilan ederken 
Sudan acil durum ilan etti. 

Covid-19
Önlemleri
Karantina & Bireysel Karantina 44

43
42
36
34
25

Kamerun
(%7,91)

Gana
(%7,29)

Nijer
(%4,48)

Cezayir
(%16,48)

Güney Afrika
(%22,89)
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22 NİSAN 2020 (SAAT 18.00) TARİHLİ AFRİKA 

(52 ÜLKE) COVID-19 TABLOSU

Vaka olan ülke
alan/ bölge

>1000

501 - 1000

11 - 500

1 - 10

Vaka yok

TOPLAM VAKA SAYISI

25.131
TOPLAM VEFAT SAYISI

1.205
TOPLAM  İYİLEŞEN 

HASTA SAYISI

6.576

Orta Kuzey Güney

22 Nisan 2020 (saat 18.00) Tarihli Raporlanan Bölgesel Toplam Vaka Sayısı
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Kaynak: Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) | 23 Nisan 2020
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KDC

- -

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), University Of Oxford, Fitch Solutions 



Hiçbir ülkeyi ayırt etmeden tüm dünyayı 
etkileyen bu salgın karşısında yaşam için 
gerekli kaynakları ve sağlığı borcun önüne 
koymalıyız diyen Afrika Kalkınma Bankası 
(AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yaptırımların 
ekonomilere karşı çalışacağını ancak virüse 
karşı koyamayacağını açıklayarak gelişmekte 
olan ülkeleri daha fazla borçlandırmak yerine 
ülkelere mali rahatlama sağlanmalı (borçlarının 
askıya alınması/silinmesi) ve virüsü kolektif olarak 
yenebilmek için acil yardımlar yapılmalı dedi. 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin 
kırılgan ve yeterince donanımlı olmadığını 
belirten Adesina, Afrika’daki ülkelerin çoğu 
ihracat kazançları için emtialara bağımlı ve 
petrol fiyatlarının çöküşü Afrika ekonomilerini 
sıkıntıya soktu dedi.  Adesina, petrol ve gaz 
sektöründe, özellikle aralarında Afrika’nın 
GSYİH’sının yaklaşık yarısını oluşturan sekiz 
ülkede (Angola, Cezayir, Çad, Ekvator Ginesi, 
Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Mısır ve Nijerya) 
etkilerinin hemen görüldüğünü ifade etti. 

Petrol dışında tarımsal ürünler veya mineraller 
ve metaller gibi başka emtia ihraç edenlerin ise 
talepte (alıcılar) ciddi kesintilerle karşı karşıya 
kaldığını söyleyen Adesina, ana gelir kaynağı 
olarak turizm gelirlerine bağımlı olan Afrika 
ülkelerinin de aynı sorunu yaşadığını belirtti. 

AfDB’nın Covid-19’un Afrika’ya temel senaryoda 
22,1 milyar dolar ile en kötü senaryoda 88,3 milyar 
dolar arasında bir GSYİH kaybına mal olabileceğini 
tahmin ettiğini belirten Adesina, bunun 2020’de 
yüzde 0,7 ile 2,8 puan arasında GSYİH büyüme 
daralmasına eşdeğer olduğunu söyledi. 

Mevcut durumun devam etmesi 
halinde Afrika’nın bu yıl resesyona 
girmesinin muhtemel olduğunu 
belirten Adesina, Covid-19 şokunun 
kıtadaki mali alanı daha da 
daraltacağını; çünkü cari açıkların 
yüzde 3,5-4,9 puan arasında 
genişleyeceğini ve Afrika’nın 
finansman açığını 2020 yılında 110-
154 milyar dolar daha artıracağını 
tahmin ettiklerini ifade etti.  

Tahminlerinin, Afrika’nın toplam 
kamu borcunun temel senaryoda 
2019 yılı sonunda gerçekleşen 1,9 
trilyon dolara ve pandemi öncesi 
öngörülen 1,86 trilyon dolara 
kıyasla 2020’de 2 trilyon doların 
üzerine çıkabileceğini gösterdiğini 
belirten Adesina, bu rakamın en 
kötü senaryoda 2020’de 2,1 trilyon 
dolara ulaşabileceğini söyledi.

Çok taraflı ve iki taraflı finans 
kurumların, özellikle kredi 
ödemelerini ertelemek ve Afrika’ya 
ihtiyaç duyduğu mali alanı 
sağlamak için Afrika’daki ticari 
alacaklılarla birlikte çalışması 
gerektiğini ifade eden Adesina, 
Afrika’nın Covid-19’un şu anki ve 
fırtına azaldıktan sonraki etkileriyle 
karşı karşıya kalacağı maliyetlerine 
yardımcı olmak için beş yıl boyunca 
50 milyar dolara kadar destek 
sağlamaya hazırız dedi. 

        Mali Mesafe

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), University Of Oxford, Fitch Solutions 
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27 Mart 2020

31 Mart 2020

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), dünyada bugüne kadar ihraç edilmiş en yüksek meblağlı sosyal 
bonoyu ihraç ettiğini ve 3 milyar dolarlık bono ihracından elde edilen fonun Afrika’da koronavirüs 
ile mücadelede kullanılacağını duyurdu. 

4.6 milyar dolarlık teklifin geldiği bono için yapılan 3 milyar dolarlık ihraca gelen tekliflerin 
yarısından fazlasının 3 yıl vadeli ve 0,75 faizli olduğu açıklandı.

Afrika kıtasının, merkez bankalarının aldıkları önlemlere rağmen ekonomileri canlandıramayacağı 
ve koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için 100 milyar dolarlık acil yardım fonuna ihtiyaç 
duyduğu belirtildi.

Gerçekleşen bono satışının %37’sinin Avrupa’da yerleşik kurumlar tarafından satın alınırken, %36’sı 
Amerikalı yatırımcılar, %17’sinin ise Asyalı yatırımcılar tarafından satın alındığı açıklandı.

AfDB, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne kıtadaki mücadeleleri için 2 milyar dolar hibede 
bulundu.

Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, ortak açıklama yaparak Covid-19 
salgınının Batı Afrika’da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle 
karşı karşıya kalmasına neden olabileceğini bildirdi.

Afreximbak ise Salgının Ticaret Üzerindeki Etkisini Azaltma (PATIMFA) kredisi ile Afrika ülkelerinin 
salgının ekonomik ve sağlık sonuçları ile mücadele edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu 
kapsamda, banka Afrika ülkelerine 3 Milyar ABD Doları destek sağlayacağını açıkladı.

Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD), Kovid-19 ile mücadele için Batı Afrika Ekonomik ve Parasal 
Birliğine (WAEMU) üyesi ülkelere 120 milyar CFA Frangını imtiyazlı kredi olarak, ülke başına ise 
15 milyar CFA Frangını hemen sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, yılın geri kalanında üye ülkelerce 
alınan borçların geri ödemesi olan 76,6 milyar CFA Frangının ülkelerden gelecek bildirim ile 
dondurulabileceği açıklandı.

Uzmanlar, ABD ve Çin’den sonra, Avrupa’nın üçüncü büyük ticaret ortağı olan Afrika’nın genç 

nüfusunun Avrupa’nın yaşlanan nüfusu göz önüne alındığında bir sorun olabileceğini; ancak aynı 

zamanda da eşsiz bir fırsat sunabileceğini belirtti.
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Dünya Bankası, salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla 

gelecek 15 ay içerisinde yaklaşık 160 milyar dolarlık finansman paketini kullanıma sunacağını duyurdu.  

İlaveten, Dünya Bankası dünyanın farklı ülkelerde bulunan 1,7 milyar ABD Doları değerindeki projeleri için 

de kaynak oluşturmaya çalıştığı ifade edildi. İlk etapta 25 ülkedeki (11’i Afrika ülkesi) projelere 1,9 milyar 

dolarlık finansman sağlanacağı ve yeni operasyonlar ile 40 ülkeye daha ulaşılması hedeflendiği açıklandı. 

Bu bağlamda, Afrika’da onaylanan öncelikli projeler kapsamında, 82 milyon doların Etiyopya’nın hayati tıbbi 

ekipmanların sağlanması, sağlık sisteminin kapasite artırımı ve tedavi merkezlerinin kurulması da dâhil 

olmak üzere Covid-19 hazırlığı ve müdahalesi için kritik ihtiyaçları ele almasına yardımcı olacağı belirtildi. 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, 47 milyon doların, sınırlama stratejileri oluşturmak, sağlık personelini 

eğitmek ve hızlı vaka tespiti ile temas takibi yapmak için gerekli ekipmanları sağlamaya yardımcı olacağı 

açıklandı.  Cibuti hazırlık planının 5 milyon dolarılık IDA kredisi ile destekleneceği, bu kapsamda salgına 

karşılık hızlı cevapların sağlanması, ülkedeki sağlık sisteminin güçlendirilmeye çalışılacağı bildirildi.

Jeostratejik dinamiklerin (özellikle 

sadece Çin tarafından değil, Körfez 

Devletleri ve Hindistan, BAE, Rusya 

ve Türkiye gibi ülkeler tarafından 

gösterilen kıtaya artan uluslararası 

ilginin) koronavirüs krizinden derinden 

etkileneceğini dile getiren uzmanlar, bu 

dönemde Afrika ile barış ve güvenlik, 

ticaret ve yatırım, iklim değişikliği, insan 

hareketliliği ve eğitim gibi konularda 

iş birliğini artıran ülkelerin kazançlı 

çıkacağını belirtti.

 Eğer Uganda’nın nüfusu 100 kişi 

olsaydı, sadece 2 kişi 65 yaşın üstünde 

olurken üçte ikisinden fazlası 25 

yaşın altında olurdu diyen uzmanlar, 

Afrika ülkeleri için bu istatistiklere 

göre maliyeti fazla olan karantina 

önleminin en iyi çözüm olup olmadığını 

tartışmaya açtı.
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Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla ise 
iş ortamının sürdürülebilirliği için özel sektöre 
8 milyar dolarlık finansman desteği sağlandığı 
açıklandı. Şimdiye kadar küresel ticaret finansman 
programı kapsamında 470 işlem için 545 milyon 
sağlandığı ve bunun %29’nun Sahra-altı Afrika ve 
MENA Bölgesinde kullanıldığı belirtildi.

Dünya Bankası Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı 
(MIGA) tarafından sağlanan Finansal desteklerin 6 
milyar ABD dolarını bulduğu açıklandı.

Ülke Milyon Dolar
Cabo Verde 

Cibuti 

Etiyopya 

Dem. Kongo Cum. 

Gana 
Kenya

Moritanya

Senegal

Sierra Leone

Sao Tome ve Principe

Gambiya

5.0
47.2
5.0
82.6
35.0
50.0
5.2
2.5
20.0
7.5
10.0

8 Nisan 2020
Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Covid-19 salgınıyla 
mücadele eden üye ülkelere 10 milyar dolarlık (5,5 
milyar üye ülkelerdeki devlet operasyonları için, 
3,1 milyar kalkınma fonu altındaki ülkelerde devlet 
ve bölgesel operasyonlar için, 1,35 milyar dolar 
ise özel sektör operasyonları için) mali destek 
sağlayacağını duyurdu.



Afrika Birliği (AU) Dönem Başkanı ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 
Afrika Birliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ve Afro 
Şampiyonları İnisiyatifi (ACI) tarafında PPP kapsamında Covid-19 ile Mücadele Fonu 
kurulduğunu açıkladı. Fonun öncelikle acil ihtiyaçları karşılamak için 150 milyon 
dolarlık bağış toplamayı hedeflediği ve sonrasında sürdürülebilir tıbbi mücadele için 
400 milyon dolar toplamayı öngördüğü belirtildi. 

Uluslararası desteği (G20, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası finans kurumlar) takip 
etmek üzere eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ngozi Okonjo-Iweala, eski Ruanda 
Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Donald Kaberuka, eski İsviçre Credit Suisse 
CEO’su Tidjane Thiam ve eski Güney Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Trevor Manuel’in 
elçi olarak atandığı bildirildi.

Şimdiden Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Mısır, Kenya ve Mali’nin fon 
sağladığı belirtildi. Ayrıca, Çin, Güney Kore, Amerika, BAE ve Türkiye kıtaya yardımda 
bulunan diğer ülkeler olduğu bildirildi.

Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (EAC), bu yıl yaklaşık 6,2 milyon turistin bölgeyi ziyaret 
edemeyebileceğini ve 5,4 milyar dolarlık turizm gelirinden yoksun kalınacağını açıkladı.

Dünya Bankası, Covid-19 nedeniyle Sahra Altı Afrika’da 25 yıl aradan sonra ilk 
resesyonun bu yıl görüleceğini ve kıtanın yaklaşık 37 ile 79 milyar dolar arası ticari 
kayba uğramasının beklendiğini belirtti.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), koronavirüsü ile mücadelede 7 üye ülkeye 683 milyon 
doların sağlanacağını açıkladı. Bu kapsamda, Senegal’e 162 milyon dolar, Tunus’a 269 
milyon dolar, Sudan’a 35 milyon dolar, Moritanya’ya 33 milyon dolar verileceği ve 
Gine’ye de 20 milyon dolar destek verebileceği ifade edildi.

12 Nisan 2020 
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Bahse konu fonun aşağıdaki prensipler çerçevesinde dağıtılması hedeflendiği ifade edildi:
• Africa CDC Fonunun Finansal çözüm sunduğu,  stratejinin uygulamasını doğrudan 

gerçekleştirmeyeceği,
• Afrika Birliği rehberliğinde ve ülkelerin salgına karşı geliştirdikleri strateji kapsamında CDC yeni 

kaynaklara yatırım gerçekleştireceği,
• CDC Fonunun basit, hızlı, yenilikçi bir süreç ile verimli ve etkili geri ödeme mekanizması, minimize 

edilmiş işlem giderleri, şeffaf bir operasyon ile belirlenmiş sorumluluklar üzerinden ilerleyeceği.

Fon ile Afrika CDC’nin öncelikli beklentilerinin karşılanması amacıyla 400 milyon dolarının aşağıdaki gibi 
bölünmesinin hedeflendiği bildirildi:
• Hastalığın Yayılmasının Önlenmesi, 150 Milyon ABD Doları
• Hastalıktan Can Kayıplarının Önleme, 170 Milyon ABD Doları
• Hastalıktan Doğan Sosyal Zararın Azaltması, 30 Milyon ABD Doları
• Kırılgan Nüfusa Ekonomik Yardım, 50 Milyon ABD Doları

Uluslararası Para Fonu (IMF), bölgeden sermaye çıkışlarının 2020 Şubat sonundan beri 4,2 milyar 
doları geçtiğini bildirdi.

IMF Yönetim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede, IMF’e üye 25 ülkeye kredi yardımının onaylandığını 
açıkladı. IMF’ye borcu olan ülkelerin altı ay boyunca borçlarını karşılayacak kredi ile ülkelerin kendi 
kaynaklarını hastalık ile mücadele kapsamında kullanmasının hedeflendiği belirtildi.

500 milyon dolara kadar borç sağlanabilecek tutarın içerisinde İngiltere’nin taahhüt ettiği 185 
milyon dolar ve 100 milyon taahhüt eden Japon desteğinin dâhil edildiği; bununla beraber, 
Hollanda ve Çin’in diğer önemli destekçiler olduğu bildirildi.

Hesap Adı: AU Support Against Covid-19
Banka: ECOBANK Kenya Ltd.
Banka Kodu: 043
Şube: Westlands
Şube Adı: P13
Hesap Numarası: 6640002533
Döviz: Amerikan Doları 
Swift: ECOCKENA

            Afrika Covid-19 ile Mücadele Fonu 
            Hesap Bilgileri

8 Nisan 2020



13

Borç yardımından faydalanacak ülkeler:
Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor, Kongo, Demokratik 
Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, 
Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve 
Yemen

Bill& Melinda Gates Vakfı (BMGF), Afrika’ya Korona Virüs ile Mücadelede Destek Verileri ışığında 
sağlık sistemini geliştirmek, yoksulluğu azaltmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Kovid-19 
ile mücadele eden Afrika ve Güney Asya ülkelerinde kullanılmak üzere 150 milyon doların 
sağlanacağını açıklandı. Yardım miktarının 250 milyon dolara kadar çıkarılmasının hedeflendiği 
ifade edildi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ortak açıklama yaparak yeni tip koronavirüs 
salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı 
olmaya hazır olduklarını bildirdi.

2020 yılında ekonomileri ayakta tutmak, sağlık hizmetleri ve yoksulları ve savunmasızları 
desteklemek için ana kadar IMF ve Dünya Bankası’ndan her birinden 18 milyar dolar da dahil 
olmak üzere kredi kuruluşlarının Afrika’ya 57 milyar dolarlık destek sağladığı açıklandı. 

21 Nisan 2020 

GPE: Gelişmekte olan Piyasa Ekonomileri
Kaynak: EPFR Global/Haver Analytics (Son Güncelleme: 6 Nisan 2020)
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       ÖZEL SEKTÖR YARDIMLARI
Aliko Dangote Vakfı, Covid-19 ile mücadele için Nijerya hükümetine 
0,5 milyon dolarlık bağışta bulundu,
 Johan Rupert & Nicky Oppenheimer, Güney Afrika Dayanışma 
Fonuna (KOBİ’leri ve çalışanlarına yardım için kurulan fon) 114 
milyon dolarlık bağışta bulundu, 
Jack Ma Vakfı, 1,1 milyon test kiti, 6 milyon maske ve 60,000 
koruyucu tulum ve yüz siperliği bağışladı. Malzemeler önce    
Etiyopya oradan da tüm Afrika ülkelerine dağıtıldı,
Afrika’nın en büyük inovasyon kuluçka merkezi CcHub,   Covid-19 
ile mücadelede kullanılacak teknoloji projeleri için finansman (5 
bin-100 bin dolar arası) ve mühendislik desteği vereceğini açıkladı,
Ganalı hazır giyim üreticisi DTRT Apparels, kumaştan maske 
üretimine başladı.
Nijeryalı ilaç üreticisi Emzor, Covid-19 ile mücadelede gerekli tıbbi 
malzemeleri üretmeye başladı,
Jumia, Kenya, Fildişi Sahili, Fas, Nijerya, Uganda ve diğer ülke sağlık 
bakanlıklarına sertifikalı maske bağışladı ve sağlık kuruluşlarına 
dağıtımı konusunda yardım teklif etti,
Uganda merkezli telekomünikasyon firması Roke Telkom, şirketler, 
eğitim kuruluşları ve vatandaşlar için eğitim, iletişim ve üretim 
aplikasyonlarına erişim için ücretsiz hizmet sağlamaya başladı,
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), Google Loon ile anlaşma 
yaparak 4G baz istasyonu balonlarının Kenya üzerinde uçarak daha 
geniş internet kapsama alanı oluşturdu,
Al Mada Holding, Fas’ın Covid-19 ile mücadelesi için 200 milyon 
dolar bağışladı,
Patrice Motsepe, Güney Afrika’nın koronavirüs mücadelesi için 
57 milyon dolar değerinde dezenfektanlar ve kişisel koruyucu 
donanımlar bağışladı,
BUA Group, Nijerya’nın salgınla mücadele çabaları için 26 milyon 
dolar bağışladı,
EquaLife Capital, Doğu Afrika firmaları için 20 milyon dolarlık 
finansman paketi sağlayacağını açıkladı,
United Bank for Africa, Nijerya ve 19 Afrika ülkesine 14 milyon 
dolarlık bağışta bulundu.
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