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የዚህ ዓመት የአፍሪካ ምጣኔ ሃብት ትንበያ የውጭ ንግዴ ሚዛን መዛባት ዕዴገት ሊይ እንዱሁም የምጣኔ ሃብት ጥምረት የመዋዕሇ ነዋይ  
እና የመገበያያ ገንዘብ ተግዲሮቶች (ምዕራፍ 1) ሊይ ያሊቸውን አንዴምታዎች ሊይ በማተኮር የአፍሪካ የቅርብ ጊዜ የሌዕሇምጣኔሃብት ሌማትና                                           
የምጣኔ ሃብት ትንበያን መር ምሯሌ፡፡ በመቀጠሌ የንግዴ ዴርጅቶች ዕዴገት ተሇዋዋጭነት በመተንተን የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ በተመሇከተ ያብራራሌ  
(ምዕራፍ 2)፡፡ ከዚያም በአፍሪካ ያሇውን ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ውህዯት እና ውህዯቱ ምጣኔ ሀብታዊ ብሌፅግና እንዱያመጣ ሉያዯርጉ የሚችለት  
ፖሉሲዎችን ይዲስሳሌ (ምዕራፍ 3)፡፡                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
የአፍሪካ ሌዕሇምጣኔሀብት አፈፃፀም እና ተስፋዎች  
 
የአፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት እ.ኤ.አ. በ2017 ከነበረበት በ2018 በተመሳሳይ በግምት 3.5 በመቶ የዯረሰ ሲሆን በ2016 
ከነበረበት 2.1 በመቶ የ1.4 በመቶ ጭማሪ በማሳየት መጠንከሩን ቀጥሎሌ፡፡ ምሥራቅ አፍሪካ እ.ኤ.አ. በ2018 በ5.7 በመቶ 
አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት በማሳየት የሚመራ ሲሆን ሰሜን አፍሪካ 4.9 በመቶ፣ ምዕራብ አፍሪካ 3.3 በመቶ፣ 
ማዕከሊዊ አፍሪካ 2.2 በመቶ እና ዯቡብ አፍሪካ 1.2 በመቶ በማስመዝገብ በቅዯም ተከተሌ ተቀምጠዋሌ፡፡    
በመካከሇኛ ጊዜ የምጣኔ ሃብት ዕዴገት እ.ኤ.አ. በ2019 የ4 በመቶ እና በ2020 የ4.1 በመቶ ፍጥነት እንዯሚያሳይ ይተነበያሌ፡፡ ምንም 

እንኳን ዕዴገቱ ከቻይና እና ከህንዴ አንጻር ያነሰ ቢሆንም አፍሪካ ከላልች እያዯጉ እና በማዯግ ሊይ ካለ ሀገራት እንዯምትበሌጥ 
ተገምቷሌ፡፡ ነገር ግን ሥራ አጥነት እና ዴህነትን ሇመቀነስ በቂ አይዯሇም፡፡ አፍሪካ እ.ኤ.አ. በ2019 ታስመዘግበዋሇች ተብል ከተተነበየው 
4 በመቶ ዕዴገት ውስጥ ሰሜን አፍሪካ 1.6ቱን ወይም 40 በመቶውን እንዯሚይዝ ይጠበቃሌ፡፡ ነገር ግን የሰሜን አፍሪካ አማካይ 
አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት በሉቢያ በሚገኙት በፍጥነት በሚቀያየሩ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ምክንያት ሇመተንበይ 
አስቸጋሪ ሆኗሌ፡፡             
በፍጥነት በማዯግ ሊይ ያሇው ቀጠና ምሥራቅ አፍሪካ እ.ኤ.አ. በ2019 5.9 በመቶ እና በ2020 ዯግሞ 6.1 በመቶ ዕዴገት 

እንዯሚያስመዘግብ ተተንብይዋሌ፡፡ እ.ኤ.አ. ከ2010 እስከ 2018 ዕዴገት በአማካይ 6 በመቶ የነበረ ሲሆን ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዲ እና 
ታንዛኒያ ከአማካይ ዯረጃ በሊይ አስመዝግበዋሌ፡፡ ነገር ግን በበርካታ ሀገራት በተሇይም በቡሩንዱ እና በኮሞሮስ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት 
ምክንያት የሚመዘገበው ዕዴገት ዯካማ ነው፡፡         

 
በማዕከሊዊ አፍሪካ የምጣኔ ሃብት ዕዴገት ቀስ በቀስ በማገገም ሊይ ቢሆንም ከአጠቃሊይ አፍሪካ አንጻር ከአማካይ በታች 

ነው፡፡ እየተዯገፈ የሚገኘውም በማገገም ሊይ ባሇ የሸቀጦች ዋጋ እና በከፍተኛ የግብርና ምርቶች ሊይ ነው፡፡      
በዯቡብ አፍሪካ ያሇው ዕዴገት እ.ኤ.አ. በ2017 እና በ2018 ከተገኘ መካከሇኛ የማገገም ሁኔታ በኋሊ እ.ኤ.አ. በ2019 እና 2020 

መካከሇኛ ሆኖ እንዯሚቀጥሌ ይገመታሌ፡፡ የዯቡባዊ አፍሪካ ዯብዛዛ ዕዴገት የተከሰተው በዯቡብ አፍሪካ የተከሰተው ዯካማ 
የሌማት እንቅስቃሴ ጎረቤት ሀገራት ሊይ ተፅዕኖ በማሳዯሩ ነው፡፡    

 
የምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት አንቀሳቃሾች ቀስ በቀስ ወዯ ቀዴሞ ሚዛናቸው መመሇስ   
የአፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ቀስ በቀስ ወዯ ቀዴሞ ሚዛናቸው በመመሇስ ሊይ ነው፡፡ ፍጆታ ትክክሇኛ 

አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ዕዴገት ሊይ ያሇው አስተዋፅኦ እ.ኤ.አ. በ2015 ከነበረበት 55 በመቶ በ2018 ወዯ 48 በመቶ የቀነሰ ሲሆን በአንፃሩ 

የኢንቨስትመንት አስተዋፅኦ ከ14 በመቶ ወዯ 48 በመቶ ጨምሯሌ፡፡ በታሪክ የምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት ጎታች የነበረው የተጣራ ወዯ ውጭ 

የሚሊክ ምርት እ.ኤ.አ. ከ2014 ጀምሮ አዎንታዊ አስተዋፅኦ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ 
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በአንዲንዴ የአፍሪካ ሀገራት 

ያሇው የብዴር ዕዲ 

ተጋሊጭነት ቢጨምርም 

አህጉሪቱ በአጠቃሊይ 

ሇሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ 

ቀውስ ስጋት አሌተጋሇጠችም 
 

 
 
ነገር ግን ወዯ ቀዴሞ ሚዛናቸው የመመሇስ አዝማሚያ ቢኖርም 
አብዛኞቹ በከፍተኛ ዯረጃ ያዯጉ ሀገራት አሁንም ፍጆታን እንዯ ዋና 
የዕዴገት ሞተር ይተማመኑበታሌ፡፡    
ግሽበት የሚያመጡ ጫናዎች ቀንሰዋሌ፡፡ የአፍሪካ አማካይ 

ግሽበት እ.ኤ.አ. በ2017 ከነበረው 12.6 በመቶ በ2018 ወዯ 10.9 
በመቶ የወረዯ ሲሆን በ2020 የበሇጠ ወዯ 8.1 በመቶ እንዯሚወርዴ 
ተተንብይዋሌ፡፡ ባሇ ሁሇት አሃዝ ግሽበት በአብዛኛው የሚፈጠረው 
በግጭት በተጠቁ ሀገራት እና የምንዛሬ ህብረት አባሌ ባሌሆኑ ሀገራት 
ነው፡፡ በዯቡብ ሱዲን ሇረዥም ጊዜ በቀጠሇው ምጣኔ ሀብታዊ 
ቀውስ ምክንያት ግሽበቱ 188 በመቶ በመሆን በጣም ከፍተኛ ዯረጃ 
ሊይ ይገኛሌ፡፡ ግሽበቱ የማዕከሊዊ አፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊና የመገበያያ 
ገንዘብ ህብረት አባሌ ሀገራት እና የምዕራብ አፍሪካ ምጣኔ ሃብታዊና 
የመገበያያ ገንዘብ ማህበር በተሇይም በሲኤፍኤ አባሌ ሀገራት ከዩሮ 
ጋር ባሇው ግንኙነት የተነሳ የግሽበት መጠኑ 2 በመቶ ወይም ከዚያ 
ያነሰ በመሆን በጣም ዝቅተኛ ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
 
የበጀት አቋም ቀስ በቀስ እየተሻሻሇ መምጣት  
  
እ.ኤ.አ. ከ2016 እስከ 2018 በርካታ ሀገራት የግብር ገቢን በማሳዯግ እና 
አንዲንዴ ጊዜ ወጪን በመቀነስ በጀታቸውን ሇማጠናከር ችሇዋሌ፡፡ 
ገቢው ያዯገበት ምክንያት በከፊሌ በከፍተኛ የምርት ዋጋዎች እና 
በዕዴገት መጨመር ነው ነገር ግን በርካታ ሀገራት የግብር ማሻሻያዎችንም 
ተግብረዋሌ፡፡ የሀገር ውስጥ የሀብት እንቅስቃሴ ተሻሽሎሌ ነገር ግን 
የአህጉሪቷን የሌማት ፍሊጎቶች ሇማሳካት አሌቻለም፡፡   

 
ምንም እንኳን ሀገራት ወዯ ውጪ የሚሌኩት ምርት ወዯ ሀገር 

ውስጥ ከሚያስገቡት ማነሱ እየቀነሰ ቢሆንም ከውጪ ወዯ አፍሪካ 
የሚገባው መዋዕሇ ነዋይ እ.ኤ.አ. በ2016 ከነበረው 170.8 ቢሉዮን 
ድሊር በ2017 ወዯ 193.7 ቢሉዮን ድሊር ያዯገ ሲሆን ይህም በተጣራ 
የመዋዕሇ ነዋይ ገቢ 0.7 በመቶ ነጥብ ጭማሪን እንዯ አጠቃሊይ 
የሀገር ውስጥ ምርት ንፅፅርን ይወክሊሌ (እ.ኤ.አ. በ2016 ከነበረው 
7.8 በመቶ በ2017 ወዯ 8.5 በመቶ)፡፡     
ሬሚታንስ አቅም እያገኘ በመቀጠለ እ.ኤ.አ በ2017 69 ቢሉዮን 

በማስመዝገብ ከጋራ ኢንቨስትመንቶች መጠን እጥፍ በመሆን ከላልቹ 
የካፒታሌ ፍሰት አይነቶች አንጻር ጎሌተው ታይተዋሌ፡፡ ይህ በእንዱህ 

እንዲሇ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት (FDI) ፍሰት እ.ኤ.አ. 2008 

ከነበረበት ከፍተኛ ዯረጃ 58.1 ቢሉዮን ድሊር እ.ኤ.አ. በ2017፣ 41.8 
ቢሉዮን ድሊር በማስመዝገብ የ10 አመት ታይቶ የማይታወቅ ዝቅተኛ 
ዯረጃ አስመዝግቧሌ፡፡ ከዋናዎቹ ምክንያቶች ውስጥ ዓሇምአቀፉ የመዋዕሇ 
ነዋይ ቀውስን እና ባዯጉት ሀገራት እያዯገ ባሇው የወሇዴ መጠን ምክንያት 
በቅርብ ጊዜ የጋራ ኢንቨስትመንቶች ሊይ የተዯረገውን ማመጣጠኛን 
መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡   
ሇአፍሪካ የሚሰጠው ይፋዊ የሌማት ዕርዲታ (ODA) እ.ኤ.አ. 

በ2013 ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ በመዴረስ 52 ቢሉዮን ድሊር የነበረ ሲሆን 
ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በመቀነስ እ.ኤ.አ. በ2017 45 ቢሉዮን ድሊር ሆኗሌ፤ 
በዚህም ዯካማ ሀገራት ዯካማ ካሌሆኑት ሀገራት የበሇጠ ይፋዊ 
የሌማት ዕርዲታን እንዯ አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ሲቀበለ 
ነበር፡፡ ሁለም ቀጠናዎች በ2005-10 እና በ2011-16    መካከሌ 
ይፋዊ የሌማት ዕርዲታ ጭማሪ ታይቶባቸዋሌ፤ ምሥራቅ አፍሪካ እና 
ምዕራብ አፍሪካ ከፍተኛ ተቀባይ ሆነው ተመዝግበዋሌ፡፡ 

 
 
የአፍሪካ የብዴር ዕዲ እየጨመረ ነው፣ ነገር ግን 
ሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ ቀውስ ስጋት የሇም    
እ.ኤ.አ. በ2017 መጨረሻ በአፍሪካ አጠቃሊይ የመንግሥት ብዴር 
ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት ጥመርታ 53 በመቶ ይዯርሳሌ፣ ነገር ግን 
ይህ ከሀገር ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ የተሇያየ ነው፡፡ መረጃ ካሊቸው 52 
ሀገራት ውስጥ አሌጀሪያ፣ ቦትስዋና፣ ቡርኪና ፋሶ እና ማሉን ጨምሮ 
16 ሀገራት ከ40 በመቶ በሊይ የሆነ የዴር ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት 
ጥመርታ ያሇባቸው ሲሆን በአንፃሩ 6 ሀገራት ኬፕ ቨርዳ፣ ኮንጎ፣ 
ግብፅ፣ ኤርትራ፣ ሞዛምቢክ እና ሱዲን ከ 100 በመቶ በሊይ የሆነ 
የዴር ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት ጥመርታ ያሇባቸው ናቸው፡፡ የዕዲ 
ዘሊቂነትን ግምት የሚያወጣው ባህሊዊ ዘዳ በአፍሪካ የሚገኙ 16 
ሀገራትን ሇከፍተኛ የብዴር ዕዲ ችግር ስጋት የተጋሇጡ ወይም በብዴር 
ዕዲ ችግር ውስጥ የሚገኙ በማሇት መዴቧቸዋሌ፡፡ በአንዲንዴ ሀገራት 
የብዴር ዕዲ ሁኔታዎች የማይታጠፉ ሲሆኑ ዓይነት እና ዘዳያቸው 
የዕዲ ችግሩን ምንጭ ሇማወቅ ትክክሇኛ ምርመራ ማዴረግ ሊይ 
የተመሠረቱ አፋጣኝ እርምጃዎችን ይፈሌጋለ፡፡ ቢሆንም በአንዲንዴ 
የአፍሪካ ሀገራት ያሇው የብዴር ዕዲ ተጋሊጭነት ቢጨምርም አህጉሪቱ 
በአጠቃሊይ ሇሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ ቀውስ ስጋት አሌተጋሇጠችም፡፡    
 
የውጭ ንግዴ ሚዛን መዛባት ሇረዥም-ጊዜ ዕዴገት 
አንዴምታ አሇው   
የአፍሪካ የውጭ ንግዴ ሚዛን መዛባት በከረንት አካውንት እና 
በንግዴ ሚዛን ሲሇካ እየተባበሰ መጥቷሌ፡፡ እ.ኤአ. በ2017 መጨረሻ 
የተሇካው አማካይ የከረንት አካውን ጉዴሇት የአጠቃሊይ ሀገራዊ 
ምርቱ 4 በመቶ ነበር (መካከሇኛው 6.1 በመቶ ነበር) እና በቅርብ 
ጊዜ መሻሻልች ቢኖሩም ከ2000ዎቹ መጨረሻ አመታት ጀምሮ 
እያሽቆሇቆሇ መጥቷሌ፡፡ ይህ የውጭ ዘሊቂነትን ስጋት ውስጥ 
በመጣሌ ሇወዯፊት ፈጣን ማስተካከያ ማዴረግን ይጠይቃሌ፡፡      

       በወጪና ገቢ ክፍያ ገዯብ ንዴፈ ሀሳብ ሊይ በመመስረት        
(የውጪ ችግርን ወይም ፈጣን የፍጆታ ማስተካከያዎች እንዲይፈጠሩ 
ሇማዴረግ የውጪ የመዋዕሇ ነዋይ ክፍተቶች በረዥም ጊዜ ወዯ ትርፍ 
መቀየር አሇባቸው)፣ ሇወዯፊት ትርፍ ምርት እንዱያገኙ ከወዱሁ ዘር 
ከዘሩ ምናሌባት የአፍሪካ የንግዴ ሚዛን ጉዴሇት ምክንያታዊ ተዯርጎ 
ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ ይህ ሉፈጠር የሚችሇው ከፍተኛ የውጭ ምርት ወዯ 
ሀገር ውስጥ ማስገባት በቋሚነት ከሚያዴግ የካፒታሌ መፈጠር ጋር 
እንዱያያዝ ከተዯረገ፣ በተጨማሪ እሴት ውስጥ የሚገኙት የፋብሪካ እና 
ሉሇወጡ የሚችለ ኢንደስትሪዎች ዴርሻ መጨመር ሲከተሌ፣ 
በዓሇምአቀፉ የእሴት ሰንሰሇት የተሻሻሇ ቦታ ሲኖር እና የውጪ ዕዲዎችን 
ቀስ በቀስ መክፈሌ እስከቻሇ ዴረስ ነው፡፡  

 

ትንበያው ሉጋረጡበት የሚችለ ስጋቶች   
የአፍሪካ የሌዕሇምጣኔሀብት ትንበያዎች ሊይ ጥሊ ያጠለ በርካታ 
ስጋቶች አለ፡፡   
በመጀመርያ ዯረጃ በአሜሪካ እና በዋና ዋና የንግዴ አጋሮቿ 

መካከሌ ያሇው የንግዴ ውጥረት መካረር የዓሇም የምጣኔ ሀብት 
ዕዴገትን የሚቀንስ ሲሆን ይህ ዯግሞ ሇአፍሪካ መዘዝ ያስከትሊሌ፡፡ 
እነዚህ ውጥረቶች ከአሜሪካ ድሊር መጠናከር ጋር ተጨምሮ 
የአንዲንዴ ሸቀጦች ዋጋ ሊይ ያሇመረጋጋት የፈጠሩ ሲሆን በማዯግ 
ሊይ ያለ ሀገራት ምንዛሬ ሊይም ግፊት አሳዴረዋሌ፡፡ ዓሇምአቀፍ 
ፍሊጎቱ ከቀነሰ የሸቀጦች ዋጋ ሉቀንስ የሚችሌ ሲሆን የአጠቃሊይ 
ሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገትን በመቀነስ ሇአፍሪካ የሸቀጥ ሊኪዎች 
የንግዴ እና የበጀት ሚዛን ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ያሳዴራሌ፡፡             
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
በሁሇተኛ ዯረጃ ባዯጉት ሀገራት ያሇው የወሇዴ መጠን 

ከተገመተው በበሇጠ ፍጥነት ከጨመረ የውጭ መዋዕሇ ነዋይ 
ወጪዎችን የበሇጠ ሉጨምሩ ይችሊሌ፡፡     
በሦስተኛ ዯረጃ በአየርንብረት ሇውጥ ምክንያት የአፍሪካ ሀገራት 

በከፍተኛ የአየር ሁኔታ ሉጠቁ እና በቅርብ ዓመታት ውስጥ 
እንዯሆነው የግብርና ምርቶች እና አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት 
ዕዴገት ከተገመተው በታች ሉሆን ይችሊሌ፡፡     
በአራተኛ ዯረጃ በአንዲንዴ አካባቢዎች ያሇው የፖሇቲካ 

አሇመረጋጋት እና የዯህንነት ችግሮች የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎችን 
ሉያዲክም ይችሊሌ፡፡ የበጀት እና የውጪ አቋማቸውን ያሻሻለ እና 
ዝቅተኛ ወይም መካከሇኛ የብዴር ዕዲ ያሇባቸው ሀገራት አዲዱስ 
ውጫዊ ምጣኔሀብትን የሚጎደ ያሌተጠበቁ ሁኔታዎችን ሉቋቋሙ 
ይችሊለ፡፡ ነገር ግን የበጀት መከሊከያቸውን ያሌገነቡት ሇከፍተኛ 
የኋሌዮሽ ስጋቶች ያሌተዘጋጁ ናቸው፡፡    
 
የመገበያያ ገንዘብ ውህዯት ሁሌጊዜም አስቸጋሪ 
ነው  
  
ባሇፈው ዓመት ትንበያ ሊይ እንዯተመሇከተው ሀገራት 
ሌዕሇምጣኔሃብታዊ እና የመዋቅር ጥቅሞችን ሇማግኘት የመገበያያ ገንዘብ 
ህብረት መፍጠር ሊይ ይሰማራለ፡፡ ጥቅሞቹ የተረጋጋ የምንዛሬ ተመን 
እና ሌዕሇምጣኔሀብታዊ ምህዲር፣ ዝቅተኛ ሇውጭ ተጋሊጭነት፣ የሊቀ 
በአንዴ ክሌሌ ውስጥ የሚካሄዴ ንግዴ፣ ተጨማሪ የፋይናንስ ውህዯት፣ 
ዝቅተኛ የግብይት ወጪ (የምንዛሬ ሇውጥ ወጪ ሲወርዴ)- እና ይህ 
ሲሆን በአባሌ ሀገራት መካከሌ ፈጣን ዕዴገት እና ተጨማሪ ግንኙነት 
ይፈጠራሌ፡፡ ሆኖም ግን ተጨማሪ ወጪ አሇው፡፡ በመሠረቱ የመገበያያ 
ገንዘብ ህብረቶች አባሌ ሀገራት የገንዘብ መሣሪያዎችን ውጫዊ 
ምጣኔሀብትን የሚጎደ ያሌተጠበቁ ሁኔታዎችን ሇማስተካከሌ 
ያሊቸውን ተሇዋዋጭነት ይገዴቡታሌ፡፡        
በቀጠናዊና አህጉራዊ ውህዯት ስር ሉዯረጉ ከታሰቡ ጉዲዮች አንደ 

ከሆነው የመገበያያ ገንዘብ ውህዯት በቀጥታ የሚገኙት ጥቅሞች መዯበኛ 
ትንተና ከተነበየው አንፃር በበሇጠ ሁኔታ ሉጨበጡ የማይችለና 
የሌዕሇምጣኔሀብት ተግዲሮቶቹም እጅግ በርካታ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

በርካታ የምጣኔ ሀብት ባሇሞያዎች የሚጠቀሙበት መዯበኛ 
ማዕቀፍ (በጣም ጥሩ የምንዛሬ ቦታ) ቁሌፍ ሌዕሇምጣኔሀብት 

መሇኪያዎችን ተጠቅሞ በጣም ጥቂት ትክክሇኛ ዲታ ሊሊቸው ሀገራት 
ማረጋገጫ ሇመስጠት አስቸጋሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በሰው ኃይሌ 
ገበያዎች ያለት ሌዩነቶች በጊዜ ሂዯት በፍጥነት ይጠፋለ ማሇት 
አይቻሌም፡፡ ምጣኔሀብትን የሚጎደ ያሌተጠበቁ ሁኔታዎች አንዴ 
አባሌን ብቻ የሚመቱ ሲሆን ሇበርካታ ወይም ሇሁለም አባሊት 
መጠቃሇሌ አይችለም ማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇዚህ አፍሪካዊ ዴንበር 
ተሻጋሪ ስሌጣን ያሇው አካሌ የከፋ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ 
የገጠማቸውን ሀገራት ሇመርዲት በቂ ሃብት ይኖረዋሌ ማሇት 
አይቻሌም፡፡ 
በመገበያያ ገንዘብ ውህዯት ውስጥ የሚገኙ ሀገራት ተመጣጣኝ 

ሊሌሆነ ምጣኔሀብትን የሚጎደ ያሌተጠበቁ ሁኔታዎች አባሊት ምሊሽ 
እንዱሰጡ ሇመርዲት በጥሩ ሁኔታ የሚሰራ፣ አገር አቋራጭ የበጀት 
ተቋማት እና ዯንቦች ያስፈሌጋለ፡፡ የሰው ኃይሌ፣ የካፒታሌ እና 
የሸቀጦች ነፃ እንቅስቃሴ ግብ ብቻ ሳይሆን እውን የሚዯረግ መሆን 
አሇበት፡፡ የብዴር ዕዲ እና የበጀት ጉዴሇት ፖሉሲዎች በህብረቱ 
ውስጥ ወጥነት ያሇው መሆን ያሇበት ሲሆን በታማኝ ማዕከሊዊ 
ስሌጣን የተሰጠው አካሌ በጥንቃቄ ክትትሌ ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡ 

  
የመዋዕሇ ነዋይ እና የባንክ ዘርፍ ጥብቅ ጥንቃቄ ያሊቸውን ዯንቦች 

ማስፈፀም በሚችሌ ህብረት አቀፍ በሆነ ገሇሌተኛ ተቋም ጥብቅ 
ቁጥጥር ስር መሆን ይኖርበታሌ፡፡ እነዚህ አራት መስፈርቶች 
እያንዲንዲቸው እጅግ አስቸጋሪ ናቸው፡፡ ሲዯመሩ ግዙፍ 
የሌዕሇምጣኔሀብት ተግዲሮቶችን ያመጣለ፡፡ 
 
የፖሉሲ አንዴምታዎች  
የአፍሪካ አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት እ.ኤ.አ. በ2016 
ከነበረበት ዝቅተኛ መጠን ማገገሙ ቀጠናዊ እና ዓሇምአቀፍ 
ምጣኔሀብትን የሚጎደ ያሌተጠበቁ ሁኔታዎችን መቋቋም መቻለ 
እንዱሁም  ያሇውን ተጋሊጭነት ያመሇክታሌ፡፡ በ2019 የተተነበየው 4 
በመቶ እና በ2020 የተተነበየው 4.1 በመቶ ዕዴገት ተቀባይነት ያሇው 
እዴገት ነው፡፡ ነገር ግን ዕዴገትን ሇማፋጠን በጥቂት ወዯ ውጭ የሚሊኩ 
ሸቀጦች ሊይ ጥገኛ መሆን እና በሸቀጦች ዋጋ ሊይ ሊሇው መሇዋወጥ 
ተጋሊጭ መሆን ሇአብዛኞቹ የአፍሪካ ሃገራት ከፍተኛ ዕዴገትን ዘሊቂ 
ሇማዴረግ እንቅፋት ሆኖባቸዋሌ፡፡ በሸቀጦች ሊይ  ጥገኛ መሆን ዕዴገትን 
በሚያጠናክሩ እና በሚያረጋጉ ፖሉሲዎች መካከሌ ውጥረት እና 
ተመጣጥኖሽ በመፍጠር የሌዕሇምጣኔሀብት ሸክሞችን ቀንሰዋሌ፡፡ 
በመሆኑም- ብዙ ጊዜ እንዯሚባሇው አፍሪካ የምጣኔ ሃብት ዘርፎች 
በተሳካ ሁኔታ ሇማበራከት በቁም እና በአግዴም ጥሌቅ መዋቅራዊ 
ማሻሻያዎች ያስፈሌጋታሌ፡፡  
የዘርፎች ማበራከት እና ጥሌቅ መዋቅራዊ ሇውጥ ማዴረግ በጣም 

ብዙ የመዋዕ ነዋይ ሌማት ይጠይቃሌ፡፡ ከማእዴን ሃብትና ከግብር 
ከሚገኘው ገቢ ላሊ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በአሁኑ ጊዜ የሚቀበለት 

ሬሚታንስ ከይፋዊ የሌማት ዕርዲታ እና የውጭ ቀጥተኛ 
ኢንቨስትመንት የሚበሌጥ ሲሆን፣ ይህም በመዯበኛ መንገዴ ከሚሊከው 
ሬሚታንስ ግማሽ የሚሆነውን መዯበኛ ባሌሆነው መንገዴ የሚሊከውን 
ሬሚታንስ አይጨምርም፡፡ 
ገንዘብ ሇመሊክ የሚከፈሇው ክፍያ ሇመቀነስ እና ዱያስፖራው 
ኢንቨስትመንት ሊይ እንዱሰማራ ሁኔታዎችን ሇማሻሻሌ የሚያስችለ 
ፖሉሲዎች እና ላልች የማበረታቻ መንገድች መቀየስ ሌማትን በገንዘብ 
ሇመዯገፍ የሚያስችለ ወሳኝ ሀብቶችን የማግኘት እዴሌን ሉጨምር 
ይችሊሌ፡፡ ገንዘብ ሇመሊክ የሚጠየቀው ክፍያ ከፍተኛ እና በአፍሪካ 
ውስጥ በባንኮች መካከሌ ያሇው አገሌግልት ውስን በመሆኑ ይህም 
መዯበኛ የሬሚታንስ ፍሰትን በመገዯቡ ምክንያት በአፍሪካ ውስጥ 
የሚዯረጉ ሬሚታንሶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱት መዯበኛ ባሌሆኑ 
መንገድች ነው፡፡      
የህገወጥ መዋዕሇ ነዋይ ወዯ ውጭ መውጣት መስፋፋት 

ሇመሠረተሌማት፣ ሇኃይሌ እና ላልች የረዥም ጊዜ ፕሮጀክቶች ሊይ 
የሚውሇውን የገንዘብ ሀብት በመገዯብ በርካታ የአፍሪካ ሀገራትን እየጎዲ 

ይገኛሌ፡፡ (ህገወጥ የመዋዕሇ ነዋይ  ወዯ ውጭ መውጣት ከሰሀራ በታች 
የሚገኙ ሀገራትን አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት 5.5 በመቶ የሚይዝ 
ሲሆን ባሇፉት 50 ዓመታት 1 - 1.8 ትሪሉዮን ድሊር እንዱወጣ 
አዴርጓሌ)፡፡ በመሆኑም የብዴር ዕዲ ችግርን ሇማስወገዴ የቅዴመ-
ማስጠንቀቂያ ስርዓት እና የግብረመሌስ ስሌቶችን ሇማዘጋጀት 
አስተማማኝ ያሌሆነ የበጀት አቋም ያሊቸው የአፍሪካ ሃገራት ያሊቸውን 
የብዴር ዕዲ ሁኔታ በቀጣይነት መከታተሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም 
በከፍተኛ የፖሇቲካ ዯረጃ የብዴር ዕዲ ዘሊቂነት አስመሌክቶ ያሇውን 
ግንዛቤ ማሳዯግ፣ ሇተጨማሪ የብዴር ዕዲ የሚሆነውን ሀብት ሇመገዯብ 
ያለትን ሀብቶች በውጤታማነት  የመጠቀሚያ መሠረት መጣሌ፣ ሀገራት 
የመንግሥት ዕዲቸውን የማስተዲዯር አቅማቸውን ማጠናከር፣ ውጤታማ 
እና ምርታማ የዕዲ አጠቃቀምን መዯገፍ እና የበጀት አቅምን መገንባት፡፡ 
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በመቶ እና በ2020 

የተተነበየው 4.1 በመቶ 

ዕዴገት ተቀባይነት ያሇው 

እመርታ ነው 
 
 
 

 

 
ዋና ዋና ነጥቦች x v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
በአንዲንዴ የአፍሪካ ሀገራት 

ያሇው የብዴር ዕዲ 

ተጋሊጭነት ቢጨምርም 

አህጉሪቱ በአጠቃሊይ 

ሇሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ 

ቀውስ ስጋት አሌተጋሇጠችም 
 

 
 
ነገር ግን ወዯ ቀዴሞ ሚዛናቸው የመመሇስ አዝማሚያ ቢኖርም 
አብዛኞቹ በከፍተኛ ዯረጃ ያዯጉ ሀገራት አሁንም ፍጆታን እንዯ ዋና 
የዕዴገት ሞተር ይተማመኑበታሌ፡፡    
ግሽበት የሚያመጡ ጫናዎች ቀንሰዋሌ፡፡ የአፍሪካ አማካይ 

ግሽበት እ.ኤ.አ. በ2017 ከነበረው 12.6 በመቶ በ2018 ወዯ 10.9 
በመቶ የወረዯ ሲሆን በ2020 የበሇጠ ወዯ 8.1 በመቶ እንዯሚወርዴ 
ተተንብይዋሌ፡፡ ባሇ ሁሇት አሃዝ ግሽበት በአብዛኛው የሚፈጠረው 
በግጭት በተጠቁ ሀገራት እና የምንዛሬ ህብረት አባሌ ባሌሆኑ ሀገራት 
ነው፡፡ በዯቡብ ሱዲን ሇረዥም ጊዜ በቀጠሇው ምጣኔ ሀብታዊ 
ቀውስ ምክንያት ግሽበቱ 188 በመቶ በመሆን በጣም ከፍተኛ ዯረጃ 
ሊይ ይገኛሌ፡፡ ግሽበቱ የማዕከሊዊ አፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊና የመገበያያ 
ገንዘብ ህብረት አባሌ ሀገራት እና የምዕራብ አፍሪካ ምጣኔ ሃብታዊና 
የመገበያያ ገንዘብ ማህበር በተሇይም በሲኤፍኤ አባሌ ሀገራት ከዩሮ 
ጋር ባሇው ግንኙነት የተነሳ የግሽበት መጠኑ 2 በመቶ ወይም ከዚያ 
ያነሰ በመሆን በጣም ዝቅተኛ ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
 
የበጀት አቋም ቀስ በቀስ እየተሻሻሇ መምጣት  
  
እ.ኤ.አ. ከ2016 እስከ 2018 በርካታ ሀገራት የግብር ገቢን በማሳዯግ እና 
አንዲንዴ ጊዜ ወጪን በመቀነስ በጀታቸውን ሇማጠናከር ችሇዋሌ፡፡ 
ገቢው ያዯገበት ምክንያት በከፊሌ በከፍተኛ የምርት ዋጋዎች እና 
በዕዴገት መጨመር ነው ነገር ግን በርካታ ሀገራት የግብር ማሻሻያዎችንም 
ተግብረዋሌ፡፡ የሀገር ውስጥ የሀብት እንቅስቃሴ ተሻሽሎሌ ነገር ግን 
የአህጉሪቷን የሌማት ፍሊጎቶች ሇማሳካት አሌቻለም፡፡   

 
ምንም እንኳን ሀገራት ወዯ ውጪ የሚሌኩት ምርት ወዯ ሀገር 

ውስጥ ከሚያስገቡት ማነሱ እየቀነሰ ቢሆንም ከውጪ ወዯ አፍሪካ 
የሚገባው መዋዕሇ ነዋይ እ.ኤ.አ. በ2016 ከነበረው 170.8 ቢሉዮን 
ድሊር በ2017 ወዯ 193.7 ቢሉዮን ድሊር ያዯገ ሲሆን ይህም በተጣራ 
የመዋዕሇ ነዋይ ገቢ 0.7 በመቶ ነጥብ ጭማሪን እንዯ አጠቃሊይ 
የሀገር ውስጥ ምርት ንፅፅርን ይወክሊሌ (እ.ኤ.አ. በ2016 ከነበረው 
7.8 በመቶ በ2017 ወዯ 8.5 በመቶ)፡፡     
ሬሚታንስ አቅም እያገኘ በመቀጠለ እ.ኤ.አ በ2017 69 ቢሉዮን 

በማስመዝገብ ከጋራ ኢንቨስትመንቶች መጠን እጥፍ በመሆን ከላልቹ 
የካፒታሌ ፍሰት አይነቶች አንጻር ጎሌተው ታይተዋሌ፡፡ ይህ በእንዱህ 

እንዲሇ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት (FDI) ፍሰት እ.ኤ.አ. 2008 

ከነበረበት ከፍተኛ ዯረጃ 58.1 ቢሉዮን ድሊር እ.ኤ.አ. በ2017፣ 41.8 
ቢሉዮን ድሊር በማስመዝገብ የ10 አመት ታይቶ የማይታወቅ ዝቅተኛ 
ዯረጃ አስመዝግቧሌ፡፡ ከዋናዎቹ ምክንያቶች ውስጥ ዓሇምአቀፉ የመዋዕሇ 
ነዋይ ቀውስን እና ባዯጉት ሀገራት እያዯገ ባሇው የወሇዴ መጠን ምክንያት 
በቅርብ ጊዜ የጋራ ኢንቨስትመንቶች ሊይ የተዯረገውን ማመጣጠኛን 
መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡   
ሇአፍሪካ የሚሰጠው ይፋዊ የሌማት ዕርዲታ (ODA) እ.ኤ.አ. 

በ2013 ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ በመዴረስ 52 ቢሉዮን ድሊር የነበረ ሲሆን 
ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በመቀነስ እ.ኤ.አ. በ2017 45 ቢሉዮን ድሊር ሆኗሌ፤ 
በዚህም ዯካማ ሀገራት ዯካማ ካሌሆኑት ሀገራት የበሇጠ ይፋዊ 
የሌማት ዕርዲታን እንዯ አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ሲቀበለ 
ነበር፡፡ ሁለም ቀጠናዎች በ2005-10 እና በ2011-16    መካከሌ 
ይፋዊ የሌማት ዕርዲታ ጭማሪ ታይቶባቸዋሌ፤ ምሥራቅ አፍሪካ እና 
ምዕራብ አፍሪካ ከፍተኛ ተቀባይ ሆነው ተመዝግበዋሌ፡፡ 

 
 
የአፍሪካ የብዴር ዕዲ እየጨመረ ነው፣ ነገር ግን 
ሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ ቀውስ ስጋት የሇም    
እ.ኤ.አ. በ2017 መጨረሻ በአፍሪካ አጠቃሊይ የመንግሥት ብዴር 
ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት ጥመርታ 53 በመቶ ይዯርሳሌ፣ ነገር ግን 
ይህ ከሀገር ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ የተሇያየ ነው፡፡ መረጃ ካሊቸው 52 
ሀገራት ውስጥ አሌጀሪያ፣ ቦትስዋና፣ ቡርኪና ፋሶ እና ማሉን ጨምሮ 
16 ሀገራት ከ40 በመቶ በሊይ የሆነ የዴር ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት 
ጥመርታ ያሇባቸው ሲሆን በአንፃሩ 6 ሀገራት ኬፕ ቨርዳ፣ ኮንጎ፣ 
ግብፅ፣ ኤርትራ፣ ሞዛምቢክ እና ሱዲን ከ 100 በመቶ በሊይ የሆነ 
የዴር ዕዲና የሀገር ውስጥ ምርት ጥመርታ ያሇባቸው ናቸው፡፡ የዕዲ 
ዘሊቂነትን ግምት የሚያወጣው ባህሊዊ ዘዳ በአፍሪካ የሚገኙ 16 
ሀገራትን ሇከፍተኛ የብዴር ዕዲ ችግር ስጋት የተጋሇጡ ወይም በብዴር 
ዕዲ ችግር ውስጥ የሚገኙ በማሇት መዴቧቸዋሌ፡፡ በአንዲንዴ ሀገራት 
የብዴር ዕዲ ሁኔታዎች የማይታጠፉ ሲሆኑ ዓይነት እና ዘዳያቸው 
የዕዲ ችግሩን ምንጭ ሇማወቅ ትክክሇኛ ምርመራ ማዴረግ ሊይ 
የተመሠረቱ አፋጣኝ እርምጃዎችን ይፈሌጋለ፡፡ ቢሆንም በአንዲንዴ 
የአፍሪካ ሀገራት ያሇው የብዴር ዕዲ ተጋሊጭነት ቢጨምርም አህጉሪቱ 
በአጠቃሊይ ሇሥርዓታዊ የብዴር ዕዲ ቀውስ ስጋት አሌተጋሇጠችም፡፡    
 
የውጭ ንግዴ ሚዛን መዛባት ሇረዥም-ጊዜ ዕዴገት 
አንዴምታ አሇው   
የአፍሪካ የውጭ ንግዴ ሚዛን መዛባት በከረንት አካውንት እና 
በንግዴ ሚዛን ሲሇካ እየተባበሰ መጥቷሌ፡፡ እ.ኤአ. በ2017 መጨረሻ 
የተሇካው አማካይ የከረንት አካውን ጉዴሇት የአጠቃሊይ ሀገራዊ 
ምርቱ 4 በመቶ ነበር (መካከሇኛው 6.1 በመቶ ነበር) እና በቅርብ 
ጊዜ መሻሻልች ቢኖሩም ከ2000ዎቹ መጨረሻ አመታት ጀምሮ 
እያሽቆሇቆሇ መጥቷሌ፡፡ ይህ የውጭ ዘሊቂነትን ስጋት ውስጥ 
በመጣሌ ሇወዯፊት ፈጣን ማስተካከያ ማዴረግን ይጠይቃሌ፡፡      

       በወጪና ገቢ ክፍያ ገዯብ ንዴፈ ሀሳብ ሊይ በመመስረት        
(የውጪ ችግርን ወይም ፈጣን የፍጆታ ማስተካከያዎች እንዲይፈጠሩ 
ሇማዴረግ የውጪ የመዋዕሇ ነዋይ ክፍተቶች በረዥም ጊዜ ወዯ ትርፍ 
መቀየር አሇባቸው)፣ ሇወዯፊት ትርፍ ምርት እንዱያገኙ ከወዱሁ ዘር 
ከዘሩ ምናሌባት የአፍሪካ የንግዴ ሚዛን ጉዴሇት ምክንያታዊ ተዯርጎ 
ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ ይህ ሉፈጠር የሚችሇው ከፍተኛ የውጭ ምርት ወዯ 
ሀገር ውስጥ ማስገባት በቋሚነት ከሚያዴግ የካፒታሌ መፈጠር ጋር 
እንዱያያዝ ከተዯረገ፣ በተጨማሪ እሴት ውስጥ የሚገኙት የፋብሪካ እና 
ሉሇወጡ የሚችለ ኢንደስትሪዎች ዴርሻ መጨመር ሲከተሌ፣ 
በዓሇምአቀፉ የእሴት ሰንሰሇት የተሻሻሇ ቦታ ሲኖር እና የውጪ ዕዲዎችን 
ቀስ በቀስ መክፈሌ እስከቻሇ ዴረስ ነው፡፡  

 

ትንበያው ሉጋረጡበት የሚችለ ስጋቶች   
የአፍሪካ የሌዕሇምጣኔሀብት ትንበያዎች ሊይ ጥሊ ያጠለ በርካታ 
ስጋቶች አለ፡፡   
በመጀመርያ ዯረጃ በአሜሪካ እና በዋና ዋና የንግዴ አጋሮቿ 

መካከሌ ያሇው የንግዴ ውጥረት መካረር የዓሇም የምጣኔ ሀብት 
ዕዴገትን የሚቀንስ ሲሆን ይህ ዯግሞ ሇአፍሪካ መዘዝ ያስከትሊሌ፡፡ 
እነዚህ ውጥረቶች ከአሜሪካ ድሊር መጠናከር ጋር ተጨምሮ 
የአንዲንዴ ሸቀጦች ዋጋ ሊይ ያሇመረጋጋት የፈጠሩ ሲሆን በማዯግ 
ሊይ ያለ ሀገራት ምንዛሬ ሊይም ግፊት አሳዴረዋሌ፡፡ ዓሇምአቀፍ 
ፍሊጎቱ ከቀነሰ የሸቀጦች ዋጋ ሉቀንስ የሚችሌ ሲሆን የአጠቃሊይ 
ሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገትን በመቀነስ ሇአፍሪካ የሸቀጥ ሊኪዎች 
የንግዴ እና የበጀት ሚዛን ሊይ አለታዊ ተፅእኖ ያሳዴራሌ፡፡             
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ባሇፉት ሁሇት አሥርት 

ዓመታት አፍሪካ እጅግ ፈጣን 

የሚባሌ እና ከፍተኛ ዘሊቂነት 

ያሇው የእዴገት እመርታ 

አስመዝግባሇች፡፡ ይሁን እንጂ 

ይህ እዴገት የሥራ እዴልችን 

እንዲሌከፈተ ታይቷሌ፡፡ 
 

 
  
ያዯገ ምጣኔ ሀብት ያሊቸው ሀገራት የወሇዴ መጠን ቀስ በቀስ 

ሲስተካከሌ እና በአፍሪካ የሚገኝ የትፍ መጠን ሲወርዴ፣ ከፍተኛ 
አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት፣ የተረጋጋ እና ዝቅተኛ 
ግሽበት እና የህይወት እና የንብረት ዯህንነት በመሳሰለት 
የሌዕሇምጣኔሀብት መሠረታዊ አሇባውያን ጠንካራ አፈፃፀም 
ሇማሳየት ወዯ አህጉሩ የሚሳቡ ኢንቨስተሮች እዱበራከቱ የሚዯርጉ 
የፖሉሲ ማስተካከያዎች ያስፈሌጋለ፡፡ የውጪ ንግዴ-መር ዕዴገትን 
ማሳኪያ ከሆኑ መንገድች አንደ የማምረቻ ግብአቶች ማከማቸትና 
የምጣኔሀብቱን ምርታማነት አቅም ማስፋፋት ነው፡፡      
መካከሇኛ እና የካፒታሌ ዕቃዎችን ወዯሀገር ውስጥ ማስገባት ሊይ 

ያሊቸውን ዴርሻ መጨመር ሊይ ትኩረት ያዯረጉ የፖሉሲ 
ጣሌቃገብነቶች ሀገራት ከሚዛን እና ከተዯራሽነት ምጣኔሀብት ጥቅም 
እንዱያገኙ እና በጣም ካዯገ የምርት ሂዯት የዕውቀት ሽግግር 
እንዱያገኙ ሉረዲ ይችሊሌ፡፡   

  
• ከፍተኛ የግሌ ኢንቨስትመንት ሇወዯፊት በንግደ ሚዛናዊነት ሊይ 
ከሚኖር መሻሻሌ ጋር ይያያዛሌ፡፡ የግብር ማበረታቻዎች፣ 
ተቋማዊ ማዕቀፎች እና የንግዴ ሚዛናዊነት ቅሌበሳን ሉመሩ 
ወዯሚችለ ዘርፎች የኢንቨስትመንት ካፒታሌ የሚያስተሊሌፉ 
መሠረታዊ መሠረተ ሌማቶች እስካለ ዴረስ ሀገራት አሁን 
ያሇውን ትሌቅ የውጭ ንግዴ ሚዛን ጉዴሇት ማስቀጠሌ 
ይችሊለ፡፡ 
 

• የጠቅሊሊ ምርታማነት ዕዴገትን ሇማጠቃሇሌ የከተሞች መስፋፋት 
እና ከፍተኛ ምርታማነት ያሊቸውን ሀብቶችን ከዓሇምአቀፍ 
የእሴት ሰንሰሇቶች ጋር በጥሩ ሁኔታ ወዯ ተቀናጁ የውጪ ንግዴ 
ተኮር ዘርፎች ማዞር ሊይ ማተኮር ቁሌፍ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡  
  

• በአፍሪካ የውጪ ንግዴ ዘርፎች ማበራከት ሊይ ተሰማርተው 
ስኬታማ ከሆኑት መካከሌ በመካከሇኛ እና በካፒታሌ ዕቃዎች ሊይ 
ያሇውን የማይገባ ሸክም ሇማስወገዴ የውጪ ተመን አወቃቀሩን 
ማስተካከሌ የመጫወቻ ሜዲውን ሇማስተካከሌ እና ወዯ ሀገር 
ውስጥ የሚገቡ ሸቀጦች ስብጥር ከሸቀጣ ሸቀጥ ወዯ ካፒታሌ 
ዕቃዎች ሊይ መዋቅራዊ ሇውጥ ሇማሳዯግ ተገቢ የፖሉሲ ጣሌቃ 
ገብነት ነው፡፡       
  

• የቴክኒክ እና የሰው ኃይሌ ዯረጃዎችን በመዯገፍ እና ቀጠናዊ 
ጥምረትን በማጠናከር ወዯ ዓሇምአቀፉ የእሴት ሰንሰሇት 
መዋሃዲቸውን ማረጋገጥ ሀገራት በስፔሻሊይዜሽን መሰሊሌ ወዯ 
ሊይ እንዱወጡ እና የውጪ ንግዴ ሚዛን መዛባት እንዱቀሇብሱ 
ያስችሊቸዋሌ፡፡  

 
• ከሸቀጥ ዋጋ የተገኘ ያሌተጠበቀ በርካታ ትርፍ ገንዘብን ከፍተኛ 
ምርታማነት እና ወዯ ዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት የበሇጠ 
የመዋሃዴ አቅም ያሊቸው ዘርፎች ሊይ መሌሶ ኢንቨስት ማዴረግ 
በአፍሪካ የሚዯረገው መዋቅራዊ ሇውጥ ውስጥ ንግዴን ሇማካተት 
ወሳኝ ነው፡፡ 
 
 

 
 
የሥራ እዴልች፣ እዴገት እና 
የዴርጅቶች ዕዴገት ተሇዋዋጭነት  
 
ከፍተኛ አምራች በሆኑ ዘርፎች የሥራ እዴሌ መፍጠር 
  
በአፍሪካ በመሥራት የእዴሜ ክሌሌ ሊይ ያሇው ሕዝብ ቁጥር በ2018 
ከነበረበት 705 ሚሉዮን በ2030 ወዯ 1.0 ቢሉየን እንዯሚዯርስ 
ይገመታሌ፡፡ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች የሥራውን ዓሇም 
ሲቀሊቀለ ጥራት ያሊቸው ሥራዎች የማቅረብ ጫና እጅግ በጣም 
ይጨምራሌ፡፡ አሁን ባሇው የሰራተኛ ኃይሌ እዴገት መሠረት አፍሪካ 
የሥራ-አጥነት መስፋፋትን ሇመከሊከሌ ወዯ 12 ሚሉዮን የሚጠጋ 
አዲዱስ የሥራ እዴልችን መክፈት ያስፈሌጋታሌ፡፡ ጠንካራና 
ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ እዴገት አዲዱስ ስራዎችን ሇመፍጠር 
አስፈሊጊ ቢሆንም ይህ ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ የእዴገቱ ምንጭና 
ዓይነቱም ወሳኝ ሚና ይጫወታለ፡፡ 
 
ባሇፉት ሁሇት አሥርት ዓመታት አፍሪካ በከፍተኛነት እና 

በዘሊቂነት ከተመዘገቡት መካከሌ የሆነ የእዴገት ዯረጃ 
አስመዝግባሇች፡፡ ይሁን እንጂ ይህ እዴገት ማሇት ሥራ መፍጠር 
እንዲሌሆነ ታይቷሌ፡፡ እ.ኤ.አ. በ2000 የታየ የአንዴ በመቶ 
የአጠቃሊይ የሀገራት ምርት እዴገት መካከሌ 14 የሚሆኑት ብቻ 0.41 
በመቶ የሥራ ፈጠራ ያስመዘገቡ ሲሆን ይህ ማሇት የሥራ እዴልች 
የተከፈቱት በዓመት በ1.8 በመቶ ብቻ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፤ ይህ 
አሀዝ በሥራ ፈሊጊው ገበያ ከሚታየው የሶስት በመቶ እዴገት እጅግ 
በጣም ያነሰ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ በዚህ ከቀጠሇ በ2030 በአፍሪካ 
የሥራ አጡን ቁጥር የሚቀሊቀለ ሰዎች ቁጥር 100 ሚሉዮን ይዯርሳሌ 
ማሇት ነው፡፡ 
ትርጉም ያሇው መሠረታዊ የመዋቅር ሇውጥ እስካሌተዯረገ ዴረስ፣ 
አብዛኞቹ ሥራዎች የሚፈጠሩት ምርታማነት በማያዴግበት፣ 
ዯመወዝ ትንሽ በሆነበትና የሥራው ሁኔታ አስተማማኝ ባሌሆነበት 
መዯበኛ ባሌሆነው የሥራ መስክ ስሇሚሆን በ2030 ዴህነትን 
ሇማጥፋት የተጀመረውን ጥረት አስቸጋሪ ሥራ ያዯርገዋሌ ፡፡    
በአፍሪካ የሰራተኛ ገበያ ውስጥ ጎሌቶ የሚታየው እየጨመረ ሊሇው 

የሥራ ፈሊጊ ኃይሌ አማራጭ ሆኖ የሚገኘው መዯበኛ ባሌሆነው የሥራ 
መስክ ሊይ ተሰማርቶ የሚገኘው ሰው ቁጥር ነው፡፡በአማካይ ስናየው 
ካዯጉት ሀገራት ይሌቅ ያሊዯጉት ሀገራት መዯበኛ ያሌሆኑ የሥራ መስኮች 
የበዙባቸው ናቸው፡፡ መዯበኛ ባሌሆነውሥራ ሊይ ያሇው መረጃ የተሟሊ 
ባይሆንም በዓሇም ሊይ ካለት አህጉራት በአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ መሰበኛ 
ያሌሆነ ዘርፍ እንዲሇ በግሌጽ ይታያሌ፡፡ ከግብርና ውጪ የሆኑ ዘርፎች 
72 በመቶ አንዲንዴ ሀገራት ዯግሞ 90 በመቶ የሚሀነው የሰው ኃይሌ 
ብዛት ይይዛለ፡፡ በተጨማሪም መዯበኛ ያሌሆነው ዘርፍ በአፍሪካ 
እየተመናመነ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የሇም፡፡  

 
ከላልች በማዯግ ሊይ የሚገኙ ሀገራት ማስረጃዎች እንዯምንገነዘበው 
የሰራተኛው ጉሌበት ገበያ ምክንያታዊ በሆነ መንገዴ ተወዲዲሪ 
እንዯሆነ ሲሆን በአፍሪካ ግን የሰራተኛው ገበያ የተሰባጠረ ነው፡፡ 
የተሰባጠሩ የሰራተኛው ጉሌበት ገበያዎች ዯግሞ መሻሻሌ ሉያሳዩ 
የሚችለት
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7
ዋና ዋና ነጥቦች

 
የሰራተኛ ጉሌበት ዝውውርን በሚያበረታቱ የኢኮኖሚ ፖሉሲዎች፣ 

የግለ ዘርፍ በተወዲዲሪነት በሚሳተፍባቸው መስኮች እና ክህልቶችን 
ሇማሻሻሌ በሚዯረጉ የማጎሌበቻ ፕሮግራሞች አማካኝነት ነው፡፡  
 
እዴገትን ማፋጠንና የሥራ እዴሌ መጨመር 
  
በኢኮኖሚ መመንዯግና የእዴገት መፋጠን ከእዴገት መሠረታዊ 
መርሆዎች ከሚመነጭ ሥር ነቀሌ መዋቅራዊ ሇውጥ ጋር የተያያዙ 
ናቸው፡፡በአፍሪካ በዘሊቂነት የሚተገበሩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች 
ከእነዚህ የእዴገት ገጽታዎች ጋር በቅርበት የተቆራኙ ናቸው፡፡ 
የመዋቅሩን ሇውጥ ሂዯት ተከትል በተሇያዩ ዘርፎች የሚዯረጉ 
የሰራተኛ አመዲዯቦች የእነዚህ የእዴገት የተሇያዩ ተሇዋዋጭ አካሊት 
ነጸብራቆች ናቸው፡፡   
 
በአፍሪካ አብዛኞቹ የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎች የሰራተኛውን 

ኃይሌ ወዯ አገሌግልት ሰጪ ዘርፍ (ከ20 ምዕራፎች 18) እና ወዯ 
ኢንዯስትሪው ዘርፍ (ከ20 ምዕራፎች 16) ከማምጣት ጋር የተቆራኙ 
ናቸው፡፡ ኢንዯስትሪ መር መርሆ ከሚከተለ ዘጠኝ የእዴገት ማፋጠን 
ምዕራፎች ሰባቱ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይሌ ከአገሌግልት ዘርፉ 
በበሇጠ በኢንዯስትሪው በማሳተፍ ሌቀው ተገኝተዋሌ፡ በማዕዴን 
ዘርፍ (ከ20 ምዕራፎች 10) የታዩት የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎችም 
በርካታ የሥራ እዴሌን በመፍጠር ዘርፉ ሇአፍሪካ የሚጫወተውን 
ከፍተኛ ሚና ሇማረጋገጥ ችሇዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ ይህ ገጽታ 
የሚያሳየው የእዴገት ማፋጠን እንቅስቃሴዎች ከመዋቅራዊ ሇውጥ 
ጋር አብረው የሚሄደ ሂዯቶች መሆናቸውን ነው፡፡ 
ኢንዯስትሪ መር የሆኑ የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎች አጠቃሊይ 

ሥራ በመፍጠር ረገዴ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ሲሆን በሥራ 
ፈጠራ የትርፋማነት መሳሳብ ረገዴም ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት 
የሥራ ፈጠራ አዎንታዊ መሳሳብ በ0.017 ነጥብ (ወይም በ3 በመቶ) 
ሇማሳዯግ ይችሊለ፡፡ ይህ ከአገሌግልት መር የእዴገት ማፋጠን 
ምዕራፎች ጋር ስናነጻጽረው በሶስት እጥፍ ከፍተኛ ሆኖ 
እናገኘዋሇን፡፡  በተጨማሪም ኢንዯስትሪ መር የሆነ የእዴገት 
ማፋጠን ምዕራፎች በላልች ዘርፎች ሊይም ከፍተኛ ተጽእኖ 
ያሳዴራለ፡፡ ኢንዯስትሪው የሚፈጥረው የስራ እዴሌ ሲታይ 0.034 
ነጥብ ከፍተኛ የእዴገት መሳሳብ አስተዋጽኦ፣ 0.038 ሇአገሌግልት 
ዘርፍ፣ 0.022 ሇግብርናው ዘርፍ፣ እና 0.053 ሇማዕዴን ዘርፉ 
ያበረክታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የማዕዴን ዘርፍ መር የእዴገት 
ማፋጠን ምዕራፎች ከኢንዯስትሪ መር ምዕራፎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ 
አስተዋጽኦ ያበረክታለ፡፡ የእነዚህ ሁሇት ዘርፎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
በአብዛኛው አንደ በአንደ ሊይ የተዯጋገፉ በመሆናቸው ምክንያት 
የመጣ መሆኑን ሇማየት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ ከስምንት የማዕዴን መር 
የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎች ስዴስቱ ኢንዯስትሪ መር የሆኑም 
ናቸው፡፡ 
በአጠቃሊይ ኢንዯስትሪ መር የሆኑ የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎች 

በረዥም ጊዜ ትሌቅ ሇውጥ ሉያመጣ ወዯሚችሌ አዎንታዊ 
መዋቅራዊ ሇውጥ ይወስዲለ፡፡ በሥራ ፈጠራና በኢንዯስትሪ መር 
የእዴገት ማፋጠን ምዕራፎች መካከሌ ያሇው ከፍተኛ ቁርኝት 
በአፍሪካ ሇሚታየው የሥራአጥነት ቀውስ ቁሌፉ በኢንዯስትሪ 
መበሌጸግ መሆኑን አመሊካች ነው፡፡  

 
 

 
  
ትሌሌቅ ዴርጅቶች የበሇጠ አምራች ስሇሚሆኑ ከትናንሽ 

ዴርጅቶች እጅግ የተሻሇ ክፍያ ይሰጣለ፡፡ ሇምሳላ የአንዴን ዴርጅት 
መጠን በአንዴ በመቶ ብናሳዴገው የሰራተኛ ምርታማነት በ0.09 
በመቶ ከፍ ይሊሌ፡፡ ይህ በተራው በዴርጅቱ መጠን ሊይ 
የሚያመጣው ትርፋማነት ከላልች ካዯጉ ሀገራት ይሌቅ በአፍሪካ 
ከፍተኛ ነው፡፡በአፍሪካ በአንዴ በመቶ የአንዴ ዴርጅት መጠን 
ሲያዴግ የሰራተኛ ምርታማነት በ0.15 በመቶ ይጨምራሌ፡፡ በአፍሪካ 
የዴርጅት መጠን መጨመር በተሇይ በማምረት ሊይ በተሰማሩ 
ፋብሪካዎች ሊይ የሚኖረውን ውጤት ከፍ ያዯርገዋሌ ምክንያቱም 
የአንዴ በመቶ መጠን እዴገት 0.20 የሰራተኛ ምርታማነት 
ያሳዴጋሌ፡፡ በአገሌግልት ዘርፍ የተሰማሩት ዴርጅቶች 
ከሚያስመዘግቡት የ0.12 አዴገት እጅግ የሊቀ ነው፡፡    
መካከሇኛና ከፍተኛ ዴርጅቶች ከትንንሽ ዴርጅቶች የተሻሇ 

ዯመወዝም ይከፍሊለ ከአገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች በበሇጠ አምራች 
ዴርጅቶችም የተሻሇ ይከፍሊለ፡፡ በትሊሌቅ የአገሌግልት ሰጪ 
ተቋማት ከሚከፈሇው ሁሇት እጥፍ በበሇጠ አምራች ዴርጅቶች 
ይከፍሊለ፡፡ በአነስተኛ የአገሌግልት ሰጪ ተቋም ከሚከፈሇው 
በአነስተኛ የአምራች ዴርጅት የሚከፈሇው ክፍያ በ37 በመቶ የሊቀ 
ነው፡፡ የዴርጅት መጠን በምርትና በክፍያ ሊይ ሌዩነት የሚያመጣው 
ከትናንሽ ዴርጅቶች በተሇየ ትሌሌቅ ዴርጅቶች የተማሩና የተሻሇ 
ክህልት ያሊቸውን ሰዎች የመቅጠር ብቃት እንዱሁም የሰው ኃይሌ 
ከማብዛት ይሌቅ ይበሌጥ ምርታማነትን በሚጨምሩ ቴክኖልጂዎች 
የመጠቀም ሂዯት ስሇሚከተለና ይህ በተራው ከእያንዲንደ ሰራተኛ 
ከፍተኛ ምርት ሇማግኘት የሚያስችሌ አሰራር እንዱዘረጉ 
ስሇሚያስችሊቸው ነው፡፡ 
በአጠቃሊይ በአፍሪካ የዴርጅቶች ሥር ነቀሌ ሇውጥ ሲካሄዴ 

በተሇይም ትናንሽ ዴርጅቶች ወዯመካከሇኛ ወይም ወዯ ግዙፍ 
ዴርጅትነት ሲያዴጉ እምብዛም አይስተዋሌም፡፡ ይህ የሚያሳየው 
የትናንሽ ዴርጅቶች መንሰራፋት በተሇይ በአምራች ኢንዯስትሪው 
ዘርፍ አጠቃሊይ ምርታማነትን እየቀነሰውና ዘርፉ ጥራት ያሇው በቂ 
ሥራ እያዯገ ሊሇው የአፍሪካ የሰራተኛ ጉሌበት ገበያ ከማቅረብ 
እንዲገዯው ነው፡፡ ትሊሌቅ ኩባንያዎች ወዯ አፍሪካ መጥተው ስራ 
እንዱጀምሩ እና ትናንሽ ዴርጅቶች እንዱያዴጉና ያሇባቸውን ማነቆ 
ማሇትም ዯካማ መሰረተ ሌማት፣የፖሇቲካ አሇመረጋጋት፣ እና ሙስና 
ሇማስወገዴ ብዙ መሰራት ይኖርበታሌ፡፡ አስፈሊጊዎቹን ተዯጋጋፊ 
ዘርፎች ሇይቶ በትክክሇኛው መጠን ማጎሌበት ላሊው እዴገትን 
ሇማፋጠን የሚረዲ እርምጃ ነው፡፡ ይህን የአፍሪካ የአምራች 
ዴርጅቶች ዘርፍ ሇማሳዯግ ከሀገራት አንጻራዊ ጥቅም አንጻር የተቃኘ 
የተቀናጀ የኢንዯስትሪ ማጎሌበት የጋራ ጥረት ይጠይቃሌ፡፡  የተሻሇ 
የሥራ እዴሌ ሇመፍጠር እና ዘሊቂነት ያሇው ሌማት ሇማረጋገጥ 
ምርቶችን ማሰባጠርና ጠንካራ የአምራች ኢንዯስትሪ ዘርፍ መገንባት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 
ይህ በአፍሪካ በብዛት የሚታይ ጉዲይ ነው፡፡ ኢንዯስትሪ መር የሆኑ 

እዴገትን የሚያፋጥኑ ምዕራፎች ከአገሌግልት ዘርፉም ሆነ ከግብርና 
በሊይ የስራ እዴሌ እንዯሚፈጥሩ የታወቀ ሆኖ ሳሇ ጊዜውን ባሌጠበቀ 
ሁኔታ የኢንዯስትሪውን ዘርፍ ማዲከም ማሇት ወዯፊት በርካታ 
ተግዲሮቶችን መጋፈጥ ማሇት ነው፡፡ በአፍሪካ ኢንዯስትሪ እንዱያብብ፣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የተሰባጠሩ የሰራተኛው 

ጉሌበት ገበያዎች 

መሻሻሌ ሉያሳዩ 

የሚችለት የሰራተኛ 

ጉሌበት ዝውውርን 

በሚያበረታቱ 

የኢኮኖሚ ፖሉሲዎች፣ 

የግለ ዘርፍ 

በተወዲዲሪነት 

በሚሳተፍባቸው 

መስኮች እና 

ክህልቶችን ሇማሻሻሌ 

በሚዯረጉ የማጎሌበቻ 

ፕሮግራሞች 

አማካኝነት ነው፡፡ 
 

 

 
ዋና ዋና ነጥቦች x vii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ባሇፉት ሁሇት አሥርት 

ዓመታት አፍሪካ እጅግ ፈጣን 

የሚባሌ እና ከፍተኛ ዘሊቂነት 

ያሇው የእዴገት እመርታ 

አስመዝግባሇች፡፡ ይሁን እንጂ 

ይህ እዴገት የሥራ እዴልችን 

እንዲሌከፈተ ታይቷሌ፡፡ 
 

 
  
ያዯገ ምጣኔ ሀብት ያሊቸው ሀገራት የወሇዴ መጠን ቀስ በቀስ 

ሲስተካከሌ እና በአፍሪካ የሚገኝ የትፍ መጠን ሲወርዴ፣ ከፍተኛ 
አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት፣ የተረጋጋ እና ዝቅተኛ 
ግሽበት እና የህይወት እና የንብረት ዯህንነት በመሳሰለት 
የሌዕሇምጣኔሀብት መሠረታዊ አሇባውያን ጠንካራ አፈፃፀም 
ሇማሳየት ወዯ አህጉሩ የሚሳቡ ኢንቨስተሮች እዱበራከቱ የሚዯርጉ 
የፖሉሲ ማስተካከያዎች ያስፈሌጋለ፡፡ የውጪ ንግዴ-መር ዕዴገትን 
ማሳኪያ ከሆኑ መንገድች አንደ የማምረቻ ግብአቶች ማከማቸትና 
የምጣኔሀብቱን ምርታማነት አቅም ማስፋፋት ነው፡፡      
መካከሇኛ እና የካፒታሌ ዕቃዎችን ወዯሀገር ውስጥ ማስገባት ሊይ 

ያሊቸውን ዴርሻ መጨመር ሊይ ትኩረት ያዯረጉ የፖሉሲ 
ጣሌቃገብነቶች ሀገራት ከሚዛን እና ከተዯራሽነት ምጣኔሀብት ጥቅም 
እንዱያገኙ እና በጣም ካዯገ የምርት ሂዯት የዕውቀት ሽግግር 
እንዱያገኙ ሉረዲ ይችሊሌ፡፡   

  
• ከፍተኛ የግሌ ኢንቨስትመንት ሇወዯፊት በንግደ ሚዛናዊነት ሊይ 
ከሚኖር መሻሻሌ ጋር ይያያዛሌ፡፡ የግብር ማበረታቻዎች፣ 
ተቋማዊ ማዕቀፎች እና የንግዴ ሚዛናዊነት ቅሌበሳን ሉመሩ 
ወዯሚችለ ዘርፎች የኢንቨስትመንት ካፒታሌ የሚያስተሊሌፉ 
መሠረታዊ መሠረተ ሌማቶች እስካለ ዴረስ ሀገራት አሁን 
ያሇውን ትሌቅ የውጭ ንግዴ ሚዛን ጉዴሇት ማስቀጠሌ 
ይችሊለ፡፡ 
 

• የጠቅሊሊ ምርታማነት ዕዴገትን ሇማጠቃሇሌ የከተሞች መስፋፋት 
እና ከፍተኛ ምርታማነት ያሊቸውን ሀብቶችን ከዓሇምአቀፍ 
የእሴት ሰንሰሇቶች ጋር በጥሩ ሁኔታ ወዯ ተቀናጁ የውጪ ንግዴ 
ተኮር ዘርፎች ማዞር ሊይ ማተኮር ቁሌፍ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡  
  

• በአፍሪካ የውጪ ንግዴ ዘርፎች ማበራከት ሊይ ተሰማርተው 
ስኬታማ ከሆኑት መካከሌ በመካከሇኛ እና በካፒታሌ ዕቃዎች ሊይ 
ያሇውን የማይገባ ሸክም ሇማስወገዴ የውጪ ተመን አወቃቀሩን 
ማስተካከሌ የመጫወቻ ሜዲውን ሇማስተካከሌ እና ወዯ ሀገር 
ውስጥ የሚገቡ ሸቀጦች ስብጥር ከሸቀጣ ሸቀጥ ወዯ ካፒታሌ 
ዕቃዎች ሊይ መዋቅራዊ ሇውጥ ሇማሳዯግ ተገቢ የፖሉሲ ጣሌቃ 
ገብነት ነው፡፡       
  

• የቴክኒክ እና የሰው ኃይሌ ዯረጃዎችን በመዯገፍ እና ቀጠናዊ 
ጥምረትን በማጠናከር ወዯ ዓሇምአቀፉ የእሴት ሰንሰሇት 
መዋሃዲቸውን ማረጋገጥ ሀገራት በስፔሻሊይዜሽን መሰሊሌ ወዯ 
ሊይ እንዱወጡ እና የውጪ ንግዴ ሚዛን መዛባት እንዱቀሇብሱ 
ያስችሊቸዋሌ፡፡  

 
• ከሸቀጥ ዋጋ የተገኘ ያሌተጠበቀ በርካታ ትርፍ ገንዘብን ከፍተኛ 
ምርታማነት እና ወዯ ዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት የበሇጠ 
የመዋሃዴ አቅም ያሊቸው ዘርፎች ሊይ መሌሶ ኢንቨስት ማዴረግ 
በአፍሪካ የሚዯረገው መዋቅራዊ ሇውጥ ውስጥ ንግዴን ሇማካተት 
ወሳኝ ነው፡፡ 
 
 

 
 
የሥራ እዴልች፣ እዴገት እና 
የዴርጅቶች ዕዴገት ተሇዋዋጭነት  
 
ከፍተኛ አምራች በሆኑ ዘርፎች የሥራ እዴሌ መፍጠር 
  
በአፍሪካ በመሥራት የእዴሜ ክሌሌ ሊይ ያሇው ሕዝብ ቁጥር በ2018 
ከነበረበት 705 ሚሉዮን በ2030 ወዯ 1.0 ቢሉየን እንዯሚዯርስ 
ይገመታሌ፡፡ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች የሥራውን ዓሇም 
ሲቀሊቀለ ጥራት ያሊቸው ሥራዎች የማቅረብ ጫና እጅግ በጣም 
ይጨምራሌ፡፡ አሁን ባሇው የሰራተኛ ኃይሌ እዴገት መሠረት አፍሪካ 
የሥራ-አጥነት መስፋፋትን ሇመከሊከሌ ወዯ 12 ሚሉዮን የሚጠጋ 
አዲዱስ የሥራ እዴልችን መክፈት ያስፈሌጋታሌ፡፡ ጠንካራና 
ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ እዴገት አዲዱስ ስራዎችን ሇመፍጠር 
አስፈሊጊ ቢሆንም ይህ ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ የእዴገቱ ምንጭና 
ዓይነቱም ወሳኝ ሚና ይጫወታለ፡፡ 
 
ባሇፉት ሁሇት አሥርት ዓመታት አፍሪካ በከፍተኛነት እና 

በዘሊቂነት ከተመዘገቡት መካከሌ የሆነ የእዴገት ዯረጃ 
አስመዝግባሇች፡፡ ይሁን እንጂ ይህ እዴገት ማሇት ሥራ መፍጠር 
እንዲሌሆነ ታይቷሌ፡፡ እ.ኤ.አ. በ2000 የታየ የአንዴ በመቶ 
የአጠቃሊይ የሀገራት ምርት እዴገት መካከሌ 14 የሚሆኑት ብቻ 0.41 
በመቶ የሥራ ፈጠራ ያስመዘገቡ ሲሆን ይህ ማሇት የሥራ እዴልች 
የተከፈቱት በዓመት በ1.8 በመቶ ብቻ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፤ ይህ 
አሀዝ በሥራ ፈሊጊው ገበያ ከሚታየው የሶስት በመቶ እዴገት እጅግ 
በጣም ያነሰ ነው፡፡ ይህ አካሄዴ በዚህ ከቀጠሇ በ2030 በአፍሪካ 
የሥራ አጡን ቁጥር የሚቀሊቀለ ሰዎች ቁጥር 100 ሚሉዮን ይዯርሳሌ 
ማሇት ነው፡፡ 
ትርጉም ያሇው መሠረታዊ የመዋቅር ሇውጥ እስካሌተዯረገ ዴረስ፣ 
አብዛኞቹ ሥራዎች የሚፈጠሩት ምርታማነት በማያዴግበት፣ 
ዯመወዝ ትንሽ በሆነበትና የሥራው ሁኔታ አስተማማኝ ባሌሆነበት 
መዯበኛ ባሌሆነው የሥራ መስክ ስሇሚሆን በ2030 ዴህነትን 
ሇማጥፋት የተጀመረውን ጥረት አስቸጋሪ ሥራ ያዯርገዋሌ ፡፡    
በአፍሪካ የሰራተኛ ገበያ ውስጥ ጎሌቶ የሚታየው እየጨመረ ሊሇው 

የሥራ ፈሊጊ ኃይሌ አማራጭ ሆኖ የሚገኘው መዯበኛ ባሌሆነው የሥራ 
መስክ ሊይ ተሰማርቶ የሚገኘው ሰው ቁጥር ነው፡፡በአማካይ ስናየው 
ካዯጉት ሀገራት ይሌቅ ያሊዯጉት ሀገራት መዯበኛ ያሌሆኑ የሥራ መስኮች 
የበዙባቸው ናቸው፡፡ መዯበኛ ባሌሆነውሥራ ሊይ ያሇው መረጃ የተሟሊ 
ባይሆንም በዓሇም ሊይ ካለት አህጉራት በአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ መሰበኛ 
ያሌሆነ ዘርፍ እንዲሇ በግሌጽ ይታያሌ፡፡ ከግብርና ውጪ የሆኑ ዘርፎች 
72 በመቶ አንዲንዴ ሀገራት ዯግሞ 90 በመቶ የሚሀነው የሰው ኃይሌ 
ብዛት ይይዛለ፡፡ በተጨማሪም መዯበኛ ያሌሆነው ዘርፍ በአፍሪካ 
እየተመናመነ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የሇም፡፡  

 
ከላልች በማዯግ ሊይ የሚገኙ ሀገራት ማስረጃዎች እንዯምንገነዘበው 
የሰራተኛው ጉሌበት ገበያ ምክንያታዊ በሆነ መንገዴ ተወዲዲሪ 
እንዯሆነ ሲሆን በአፍሪካ ግን የሰራተኛው ገበያ የተሰባጠረ ነው፡፡ 
የተሰባጠሩ የሰራተኛው ጉሌበት ገበያዎች ዯግሞ መሻሻሌ ሉያሳዩ 
የሚችለት

 
x vi 

 
ጥበቃ ሲባሌ አንዴን ምርት የሚመሇከቱ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦች 

የሚዘጋጁት በአምራቹ የምርት ጥበቃ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት ስሇሆነ 
ነው፡፡  
ከዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነት ተጠቃሚ 
መሆን  
 
ሇንግዴ መስፋፋት ማነቆ የሆኑትን የአቅርቦት ሰንሰሇት መሰናክልች 
መቀነስ ታሪፎችን በማስወገዴ ከሚገኘው ጥቅም ስዴስት እጥፍ በበሇጠ 
የዓሇም አቀፉን የሀገራት ዓመታዊ ምርት ይጨምረዋሌ፡፡ ሁለም ሀገራት 
የዲበረ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሰረተ ሌማት ያሟሊ የዴንበር 
አስተዲዯር ቢኖራቸውና ግማሽ ያህለን ስኬታማ ዓሇም አቀፍ ሌምዴ 
ተግባራዊ ማዴረግ ቢችለ የዓሇም አቀፉ የሀገራት ዓመታዊ ምርት በ2.6 
ትሪሉዮን (4.7 በመቶ) የአሜሪካ ድሊር ያዴጋሌ፡፡ አጠቃሊይ የወጪ 
ንግዴ ዯግሞ በ1.6 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር (14.5 በመቶ) 
ይጨምራሌ፡፡  
በግሌጽ እንሚታየው የዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት በንግዴ 

ሥርዓቱ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተጽእኖ የሚፈጥር መዋቅር ነው፡፡ 
ከሌምዴ እንዯታየውም እንዯ ሩዋንዲ (ኢትዮጵያና ሞሮኮ) ያለ 
ሀገራት ከዚህ በአዱስ መሌክ ከተዯራጀው የንግዴ ሥርዓት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ታሪፍን በመሰለ ማዕቀቦች ሊይ ውጤታማ 
ያሌሆኑ የፖሉሲ ውይይቶችን በማዴረግ ጊዜ ከማጥፋት ይሌቅ 
ንግዴን በማሳሇጡ ተግባር ሊይ በሚያነጣጠሩ ስሌታዊ አቅጣጫዎች 
ሊይ እያተኮሩ ነው፡፡   
አስቀዴመው በተተመኑ ክፍያዎች በጉምሩክ የሚጠፋውን የጊዜ 

ብክነት እና ተያይዞ የሚመጣውን የገንዘብ ወጪ የመቀነስ ጥረቶች 
የተሰባጠሩ የንግዴ እንቅስቃሴዎች በላልች ገበያዎች እንዱስፋፉ 
እንዱሁም በአንዴ ገበያ የተሇያዩ ምርቶች እንዱዘዋወሩ የሚያበረታቱ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ምርቶች በተዯጋጋሚ የተሇያዩ 
ዴንበሮችን በሚያቋርጡባቸው በክፍሇ-አህጉርም ሆነ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ የሀገራት የንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ተሳትፎ እንዱጨምር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታሌ፡፡   
 
የምርት ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን ከሁኔታዎች ጋር ማቀናጀት 
 
የገቢ ንግዴ ቀረጦችና ክሌከሊዎች የገቢ እቃዎች በሚመጡባቸው 
ቦታዎች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው የአንዴን ምርት ዋና መነሻ 
ሀገር ሇመወሰን  መስፈርቶች ያስፈሌጋለ፡፡እነዚህም የምርት ዋና 
መነሻ ሀገር ዯንቦች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን የማናቸውም የንግዴ 
ስምምነቶች ወሳኝ ክፍሌ ናቸው፡፡ ሇየት ሇሚለ ምርቶች ሇየት ያለ 
መዋቅሮችን በመዘርጋት የተሇየ ጥቅም ሉያገኙ በሚችለበት ጊዜ 
ሇየት ያለ የዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች  በሥራ ሊይ እንዱውለ 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
እንዯላልቹ የነጻ ንግዴ ስምምነቶች፣ በዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች 

ሊይ የሚዯረጉት ዓሇም አቀፍ ዴርዴሮች በጠንካራ የኢንደስትሪ 
ባሇቤቶች ላልችን ወዯራሳቸው ሀሳብ የማግባባት ተጽእኖ  ሥር 
መውዯቁ 

 
የማይቀር ነው፡፡ እስካሁን በተዯረጉት ስምምነቶች ምዕራብ እና 
መካከሇኛው አፍሪካ አጠቃሊይ የሆነ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦችን 
የመረጡ ሲሆን ምርጫቸው በምሥራቅ እስያ እና በፓስፊክ ቀጠና 
የሚገኙ ሀገሮች ከመረጡት መንገዴ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በላሊው ወገን 
ግብጽ፣ ኬንያ፣ እና ዯቡብ አፍሪካ የተወሰነ ምርትን ያማከሇ የመነሻ 
ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ እየገፋፉ ይገኛለ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ አንዴን 
ሴክተር ወይም በአንዴ የተወሰነ ምርት ሊይ የተመሰረተ የዯቡብ 
አፍሪካ ሀገራት  የማህበረሰብ ሌማት የመነሻ ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ  
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡    
 
የመነሻ ሀገር ዯንቦች በሀገሪቱ ውስጥ ካለ አጠቃሊይ ምስክር 

ወረቀት የመስጠት፣ የምርት ማረጋገጫ የመስጠት፣ የላልች ሀገራት 
ባሇሀብቶችን የማስተናገዴ ከመሳሰለ ዯንቦች ጋር የተጣጣሙ መሆን 
አሇባቸው፡፡ በአፍሪካ ክፍሊተ-አህጉር ምስክር ወረቀትና ማረጋገጫ 
በመስጠት ረገዴ ያለት ሌዩነቶች እጅግ በጣም ጥቂት ሲሆኑ 
በተሇይም በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንዲሳዩት የሥራ ማስኬጃ 
ወጪን ቀዯም ሲሌ እንዯታሰበው የሚጨምር ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ 
ረገዴ በቀሊለ ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ በመጀመሪያ 
የሰርተፊኬት እና ማረጋገጫ የመስጠት ዯንቦችን ሇማቀናጀት 
ከስምምነት መዴረስ ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በተቃራኒው 
በዘርፉ ውስጥ ያለ የላልች ሀገራትን ወይም የተሇየ አጋጣሚ 
ያሊቸውን ተሳታፊዎች በማስተናገዴ ረገዴ ያለ ዯንቦች በቀጠናው 
አገሮች መካከሌ የተሇያየ ነው፡፡   
 
የጥምረት ፖሉሲ አውጪዎች ማጤን 
ያሇባቸውና ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች    
ሁለም የአፍሪካ ሀገራት በተናጠሌ ከሚንቀሳቀሱ ይሌቅ በሚገባ 
የተዋቀረ ጥምረት አካሌ ቢሆኑ በተሻሇ መንገዴ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
ስሇዚህ ከክፍሇ-አህጉሩ ጥምረት የሚገኘውን ጥቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሇማሳዯግ እና ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን ሇመቀነስ ምን ዓይነት 

የፖሉሲ ምሊሾች ሉሰጡ ይገባሌ? 
 
እዚህ ጋር በመጀመሪያ የቀረቡት የጥምረት ፖሉሲ 
አውጪዎች ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፡፡  
• ብሔራዊ ጥቅሞችን ሇላሊ አካሌ አሳሌፎ የመስጠት ከፍተኛ ጭንቀት 
ውስጥ መግባት የሇባችሁም፡፡ ምክንያቱም የህግና ዯንብ አወጣጥ 
ፖሉሲዎች የተጣጣሙ እንዱሆኑ፣ መተማመን እንዱገነባ፣ እንዱሁም 
በፖሇቲካው በኩሌ ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች እንዱነሱ ጫና በማዴረግ 
የራሱን ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

• የተቋማትን መሰረተ ሌማት ቸሌ አትበለ (የትራንስፖርትና 
ትራንዚት ሥርዓት የመሳሰለት) እነዚህ ከመሬት መሰረተ ሌማት 
(መንገድች፣ የባቡር መስመሮች፣ ዴሌዴዮች፣ ወዯቦች) ግንባታ 
ምክንያት የሚፈሰውን የኢንቨስትመንት ጥቅሞች እንዴናጭዴ 
በማዴረግ ረገዴ እጅግ አስፈሊጊ ናቸው፡፡   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዴንበር አቋራጭ የአቅርቦት 

ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር 

የጉምሩክ አስተዲዯርን 

ማሻሻሌና ቀሊሌና ግሌጽ 

የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር 

ዯንቦችን በጥቅም ሊይ ማዋሌ 

እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የተሻሇ የስራ እዴሌ ሇመፍጠር 

እና ዘሊቂነት ያሇው ሌማት 

ሇማረጋገጥ ምርቶችን 

ማሰባጠርና ጠንካራ የአምራች 

ኢንዯስትሪ ዘርፍ መገንባት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 

 
 

  
ዘሊቂ እዴገት እንዱመጣና ጥራት ያሊቸው ስራዎች እንዱፈጠሩ ሇማዴረግ 
ዴርጅቶች ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት እንዱያዴጉ እና እንዱጎሇብቱ መንገዴ 
መጥረግን ይጠይቃሌ፡፡ ስሇዚህ የኢንዯስትሪ ፖሉሲዎችና ሀገራት 
ኢንዯስትሪን የሚያሳዴጉበት ሁኔታ ከፍ ያሇ ሚና ይጫወታሌ፡፡    
 
የንግዴ ስራ እንቅፋቶችና ያመሇጡ የስራ እዴልች    
በንግዴ ስራ ሊይ ያለ እንቅፋቶች የዴርጅቶችን ህሌውና ስጋት ውስጥ 
በማስገባት እና ሰራተኛ እንዱቀነስ በማዴረግ በስራ ፈጠራ ሊይ ተጽእኖ 
ያሳዴራለ፡፡ እንቅፋቶቹ ከአቅም በሊይ በሚሆኑበት ጊዜ ዴርጅቶች 
ስራውን ሇማቆም ሉወስኑ ይችሊለ ይህ ዯግሞ የሥራ እዴሌ እንዱታጣ 
ያዯርጋሌ፡፡ የተሇያዩ ከባዴ ችግሮች እያጋጠሟቸው ያለ ዴርጅቶችም 
ትርፋቸውን ሇመጨመርና ኪሳራ ሇመቀነስ አነስተኛ ቁጥር ያሇው 
ሰራተኛ ይቀጥራለ ወይም ካሎቸው ሊይም ይቀንሳለ፡፡ በአፍሪካ ትሌቁ 
የሥራ እዴሌ መታጣት የሚከሰተው ከዴርጅቶች ህሌውና ጋር ተያይዘው 
በሚከሰቱ ችግሮች ሲሆን ችግሮችን ተቋቁመው በሚሰሩ ዴርጅቶች 
አካባቢ ያሇው የሥራ ዘሊቂነት ጉዲይ የከፋ አይዯሇም፡፡ 

   
በስራ ሊይ ያለት ዴርጅቶች ምንም እንኳ እንቅፋቶቹ 

እንዱወገደሊቸው እንዯሚፈሌጉ የገሇጹ ቢሆንም ሇስራቸው ጋሬጣ 
የሆኑባቸውን ነገሮች መቋቋም የቻለ ይመስሊለ፡፡ በስራ ሊይ ባለ 
ዴርጅቶቸ መካከሌ እያንዲንደ እንቅፋት ዓመታዊ ቅጥራቸው 
እንዱቀንስ ከማዴረጉም በሊይ እዴሜን ከግምት እንዱያስገቡ 
ያስገዴዲቸዋሌ ይህም ከ 0.1 - 0.34 ነጥቦችን ይይዛሌ፡፡ ይህ 
የሚያሳየው በየዓመቱ ከ 1.5 - 5.2 በመቶ ዓመታዊ የሥራ እዴገት 
ኪሳራ እንዯሚመዘገብ ነው፡፡ 
በግርዴፉ ሲሰሊ በአማካይ በዓመት 176000 የግለ ዘርፍ የሥራ 

እዴልችን ሇአሰራር በማይመቹ በጠቀስናቸው እያንዲንዲቸው እንቅፋቶች 
የተነሳ ይታጣሌ፡፡ አህጉሪቷ በአጠቃሊይ ከ1.2-3.3 ሚሉየን የሥራ እዴሌ 
ታጣሇች ማሇት ነው፡፡ በጉምሩክና የንግዴ ሌውውጥ ዯንቦች ምክንያት 
በቁጥር 74000 የሚገመት በብቃት ማረጋገጥና በፈቃዴ አሰጣጥ 
ምክንያት ዯግሞ 264000 የሚዯርስ የሥራ እዴሌ ይታጣሌ፡፡ እነዚህ 
ቁጥሮች በግርዴፍ የተዯረጉ ግምቶች አመሊካች ናቸው እንጂ ትክክሇኛው 
የስራ ማጣት ሁኔታ ከእነዚህ ቁጥሮች እጅግ የሊቀ ሉሆን እንዯሚችሌ 
መገመት አይከብዴም፡፡ ይሁን እንጂ እንቅፋት የበዛበት የአሰራር ሁኔታ 
አዲዱስ ስራዎችን ሇመፍጠርም ሆነ ያለትን ጥራት ያሊቸውን ስራዎች 
በመዯበኛው ዘርፍ ጠብቆ ሇማቆየት ያሇውን አለታዊ ጎን ያሳያሌ፡፡ 

   
የብቃትና የፈቃዴ አሰጣጥ፣ ፍርዴ ቤቶች፣ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት፣ 

እና ሙስና በአፍሪካ ውስጥ በግለ ዘርፍ እየተከሰተ ካሇው ከፍተኛ ሥራ 
አጥነት ጋር የተያያዙ ምክንያቶች ናቸው፡፡ ወዯ አስተዲዯር ስንመጣ 
እነዚህ እንቅፋቶች ማሻሻያ ሉዯረግባቸው የሚገቡ ይሆናለ፡፡ 

 
የዴርጅቶች ምርታማነት እና እዴገት በአራት እርስ በእርስ በሚዛመደ 
ነጥቦች ሊይ የተመሰረተ ሲሆን ይህ በአብዛኛው በፖሉሲ ምርጫዎች 
ሊይ የተመካ ነው፡ አንዯኛውና ተዯጋግሞ የሚጠቀሰው መሰረታዊ 
ነገሮቹን ማስተካከሌ ነው፡፡ ይህ ማሇት በቂ መሰረተ ሌማት፣ 
(መብራት፣ውሀ፣ ትራንስፖርት፣ የመገናኛ አውታሮች፣ እና 
የመሳሰለት) የሰው ኃይሌ (ክህልት) እና ተግባራቸውን በሚገባ 
የሚያከናውኑ ተቋማት ናቸው፡፡ ሁሇተኛው ሸቀጦቻቸውን ወዯ ገበያ 

 

 
  

 
ሇማምጣት የሚፈሌጉ አምራቾችንና አቅራቢዎችን መሇየት 

ነው፡፡ በአፍሪካ እና በላልች በማዯግ ሊይ በሚገኙ ሀገራት የተሰሩ 
በርካታ ጥናቶች ሇምርታማነት እዴገት የአምራች ዴርጅቶች የወጪ 
ንግዴ ምንጭ በመሆን የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ መሆኑን 
አሳይተዋሌ፡፡ ሶስተኛው የኢንዯስትሪ ዞኖችን ማቋቋም ሲሆን 
አራተኛው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዱመጣ ማመቻቸት 
ነው፡፡  
ዴርጅቶች ወዯ ስራ እንዱገቡና በስራ ሊይ እንዱቆዩ የመሰረተ-ሌማት 

ማነቆዎችን ሇማስተካከሌ የሚቻሌበት አንዯኛው መንገዴ የኢንዯስትሪ 
መንዯሮችን ማቋቋም ነው፡፡ በወጪ ንግዴ ሊይ የተሰማሩ የአፍሪካ 
ዴርጅቶች ከላልች ዴርጅቶች ጋር በቅርበት ይሰራለ፤ በዚህ የተነሳ  
ቀጥተኛ የውጭ ንግዴ መሳብ ስሇሚችለ ይበሌጥ ተወዲዲሪ በመሆን 
የተሻሇ አፈጻጸም ያሳያለ፡፡ በማዕዴን ማውጣት ሊይ የተሰማሩ በርካታ 
የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ስብጥር ሇመገንባት ሲቸገሩ ይታያለ፡፡ 
በማዕዴን ኢንዯስትሪ ውስጥ የሚታየው ብቃትና የማምረት እውቀት 
የተወሳሰበ የፋብሪካ ምርት ማምረት ከሚጠበቅባቸው ተቋማት ጋር 
ያሇው ቁርኝት አነስተኛ ነው፡፡ የፖሉሲ አውጪዎች ሀገራት በዋነኝነት 
ኢኮኖሚያቸውን የሚመሰርቱባቸውን የተሇያዩ ምርቶች እና 
የሚያስፈሌገውን አቅም ሇይቶ ማውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም 
ዴርጅቶች ዋነኛ ናቸው በማሇት ሇይተው ያስቀመጧቸውን ሇአሰራር 
የማይመቹ እንዱሁም የማያስፈሌጉ በመንግስት አቅም በቶል መፍትሄ 
ሉሰጥባቸው የሚችለ ማነቆዎችን ማስወገዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 
የኢንዯስትሪ ስትራቴጂያዊ እቅድች መዲበር ያሇባቸው ከባሇዴርሻ  

አካሊት ጋር በሙለ  በሚዯረግ ትብብር ሲሆን በተሇይም የግለ ዘርፍ 
ሊይ በማተኮር አንገብጋቢ የሆኑ ጉዲዮችን ሇይቶ በማውጣት 
በጠንካራ የውዴዴር መንፈስ ሊይ የተመሰረተ መዴረክ መፍጠር 
ያስፈሌጋሌ፡፡ ሀገራት ዘሊቂ የሆነ የምጣኔ ሀብት ምጥቀት ሇማምጣት 
የየራሳቸውን መንገዴ ማጥራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በመጨረሻም 
ዴግግሞሽን ሇማስቀረትና በጎረቤት ሀገራት መካከሌ ትስስርን 
ሇማጎሌበት ክፍሇ አህጉራዊ የኢንዯስትሪ ዞኖችን በመገንባት 
ከእውቀት ሽግግር እና ከመሰባሰብ  የሚገኘውን ጥቅም በጋራ 
ሇመቋዯስ  እንዱሁም የሙያ ባሇቤት የሆነ ወሳኝ የሰራተኛ ኃይሌ 
በገፍ ሇማውጣት ያስችሊሌ፡፡ 
 
 
ጥምረት ሇአፍሪካ የምጣኔ ሀብት ብሌጽግና  
 
ዴንበር የሇሽ የሆነች አፍሪካ ተወዲዲሪ ሇሆነ አህጉራዊ ገበያ መፈጠር 
መሰረት ሲሆን የዓሇም አቀፍ የንግዴ ማዕከሌ ሆኖ የማገሌገሌ 
ብቃትም 
 
ይኖረዋሌ፡፡ የግብርናና የኢንዯስትሪ ምርቶች በሀገራት መካከሌ 
እንዯሌብ እንዱዘዋወሩ እዴሌ ከመፍጠሩም በሊይ ሇባሇሀብቶች 
አዋጭ የምጣኔ ሀብት አማራጮችን ያቀርባሌ ሇትሊሌቅና አነስተኛ 
ኩባንያዎችም አዲዱስ እዴልችንና ሰፊ የመገበያያ መስኮችን 
ይፈጥራሌ፡፡ ይህ የዕዝ ሥርዓትን የሚያስወግዴ ሲሆን የባህር በር 
በላሊቸውና የባህር በር ባሊቸው ሀገራት መካከሌ የጋራ 
ተጠቃሚነትን ያሳዴጋሌ፡፡ በጥሌቀት ስናየው የዓሇም አቀፍ ንግዴ 
ሥርዓት መስፋፋት ከግጭቶች መቀነስ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት
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ያሇው በመሆኑ ቀጠናዊ ጥምረት ግጭት እንዱቀንስ የሚያዯርግ 
ይሆናሌ፡፡    
 
 
የዴንበር ንግዴ ተመን እና ተመን ነክ ያሌሆኑ ማነቆዎችን 
መቀነስ    
ተመራጭ የሆነ ውጤታማ የንግዴ ስምምነት በመጀመሪያ 
እንዱያስመዘግብ የሚጠበቀው ውጤት በአባሊት መካከሌ የሚኖረውን 
የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ በሶስት መንገድች ማሳዯግ ነው፡፡ የመጀመሪያው 
በአባሊት መካከሌ የንግዴ ታሪፍ መቀነስ ነው፡፡ ሁሇተኛው በፖሉሲዎች 
የታገዙና ፖሉሲዎች የማይዯግፏቸው ከኪራይ ንዋይ እንዱሰበሰብ 
ምክንያት የሆኑ ታሪፍ የሇሽ ማነቆዎችን መቀነስ ነው፡፡ ሶስተኛው እና 
ሇማሳካት ትንሽ ሉከብዴ የሚችሇው ሁሇቱ የንግዴ ሥራ ማሳሇጫ 
ዘዳዎችን ተግባራዊ ማዴረግ ነው፡፡ አንዯኛው የሚታይ የመሰረተ ሌማት  
ጉዲይ ሲሆን ወዯቦችን፣ መንገድችን፣ ቀሇበት መንገድችን እና 
የቴላኮምዩኒኬሽን ግንባታዎችን ያካትታሌ፡፡ ሁሇተኛው ከግሌጽነት፣ 
የጉምሩክ አስተዲዯር፣ የንግዴ ሥርዓቱ ምህዲር እና ላልችም በንግዴ 
ስርዓቱ ሊይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያመጡ ከተቋማት ጋር የተገናኙ 
ጉዲዮችን ያመሊክታሌ፡፡   

 
የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ውጤቶች ትስስር በሚፈጠርበት ጊዜ በአጭር ጊዜ 
የሚታዩ ሲሆኑ ሶስተኛው ጥብቅ የሆነ ትስስር በሚፈጠርበት ጊዜ የሚገኝ 
ውጤት ነው፡፡ 

 
ሇሥራ ከቦታ ቦታ መዘዋወር እንዱጨምር ማዴረግ  
ምንም እንኳን በነጻነት የመዘዋወር መብት ዴንጋጌዎች ሙለ በሙለ 
በአፍሪካ ውስጥ ባይተገበሩም ሰዎች ከቦታ ቦታ ይዘዋወራለ፡፡ የወጡትን 
ዴንጋጌዎች በሙለ መተግበር በአፍሪካ ሀገራት መካከሌ የሚኖረውን 
የዜጎች ዝውውር ሉያሳዴግ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህም ሀገራት እነዚሀን 
ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ከማዴረግ ወዯ ኋሊ እንዱለ ያዯረጓቸውን ነገሮች 
ማወቅን አስፈሊጊ ያዯርገዋሌ፡፡ እ.ኤ.አ በሏምላ 2016 በኪጋሉ 
በተዯረገው የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ሊይ ይፋ የተዯረገው የአፍሪካ 
ሕብረት ፓስፖርት የዜጎችን ነጻ እንቅስቃሴ በተሇይም ሇሥራ ከአንዴ 
አካባቢ ወዯ ላሊው መዘዋወርን ያበረታታሌ፡፡ የመጀመሪያውም የአፍሪካ 
አህጉር ነጻ የንግዴ ቀጠና ዓሊማ “ምርቶችና አገሌግልቶች እንዱሁም 
የንግደ ማህበረሰብና የንግዴ እንቅስቃሴዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት 
አንዴ አህጉራዊ ገበያ መፍጠር ሲሆን ይህ በተራው አህጉራዊ የጉምሩክ 
ህብረትና የአፍሪካ የጉምሩክ ሕብረት እንዱፈጠር መንገዴ ይጠርጋሌ::”     

እነዚህ ውጥኖች ውጤታማ በሆነ መንገዴ እውን እንዱሆኑ እና 
ጥረቶችን ወዯ አህጉራዊ ዯረጃ ማሳዯግ ከመጀመሩ በፊት እያንዲንደ 
ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ማኅበረሰብ የእነዚህን ፖሉሲዎች 
ውጤታማነት በማሻሻሌ ሇሚቀጥሇው እርከን መዘጋጀት 
ይኖርበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጥምረቱ ምርቶች የሚሸጡበት ገበያ 
ማመቻቸት ሊይ ሳይወሰን በምርት ግንኙነቶች ሊይም ማተኮር 
ስሊሇበት ውይይቱ ነጻ የሰዎች ዝውውር ከሚሇው እሳቤ በሊይ 
ማተኮር ይኖርበታሌ፡፡    

 

በመዋዕሇ ንዋይ ገበያዎች መካከሌ ጥምረት መፍጠር   
እዴገቶች ቢኖሩም በአፍሪካ የመዋዕሇ ንዋይ ገበያዎች ያሊቸው ትስስር 
አሁንም ዯካማ ነው፡፡ የመዋዕሇ ንዋይ ፍሰትን በሚመሇከት የተቋማት 
በገዯብ የመንቀሳቀስ መርሆዎች ከአስተዲዯር አንጻር በርካታ እርምጃዎች 
መወሰዴ እንዲሇባቸው የሚጠቁም ነው፡፡ በሀገራዊ ቁጠባና 
ኢንቨስትመንት መካከሌ ያሇው ቁርኝት በካፒታሌ ዝውውር ሊይ ምንም 

 
ዓይነት ጋሬጣ በላሇበት ሁኔታ ሥር ዯካማ ሆኖ መገኘት የነበረበት 
ቢሆንም ቁርኝቱ አሁንም እጅግ ጠንካራ ነው፡፡ ባሇፉት ዓመታት የወሇዴ 
መጠን የተረጋጋ ሁኔታ ያሳየ ቢሆንም አሁንም በመዯበኛ የባንክ 
አገሌግልት ወሇዴ በስፋት በጥቅም ሊይ ይውሊሌ፡፡ የአፍሪካ ስቶክ 
ገበያዎችም በዯቡብ አፍሪካ ስቶክ ገበያ ከሚወጣው መስፈርት ይሌቅ 
ሇዓሇም አቀፉ የስቶክ ገበያ መስፈርት ይበሌጥ የቀረቡ ናቸው፡፡ የመዋዕሇ 
ንዋይ አስተዲዯሩን ሇማስተሳሰር እና በክፍሇ-አህጉራት መካከሌ የመዋዕሇ 
ንዋይ ፍሰት እና የንግዴ ሌውውጥ ሊይ ሇአሰራር የሚያስቸግሩ የተቀሩ 
ህጋዊና ዴንበር አቋራጭ ማነቆዎችን ሇማስወገዴ በተሇይም በተቋማት 
ዯረጃ በትብበር የሚተገበሩ ጠንካራ የሇውጥ እርምጃዎች ያስፈሌጋለ፡፡ 
በአህጉሪቷ የአከፋፈሌ ሥርዓትን ሇማስተሳሰር በዘመኑ ጠንካራ 
ቴክኖልጂዎች መጠቀም የግዴ ይሊሌ፡፡ ይህ ገንዘብ ከዴንበር ዴንበር 

እንዱዘዋወር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሌ፡፡  

የገንዘብ ተቋማት ጥምረት በተወሰነ መጠን በአውሮፓ የገንዘብ 

ተቋማት ጥምረት እንዯታየው ሇክፍሇ-አህጉራዊ ጥምረት የቀኝ እጅ 

ሆነው ማገሌገሌ ይችሊለ፣ በአፍሪካ ብሌጽግናን እና የተሻሇ 

አስተዲዯር ሉያመጡ የሚችለ መንገድች ተዯርገውም ይታያለ፡፡ 

ይሁን እንጂ የአፍሪካ የገንዘብ ተቋማት ሕብረቶች 

እንዯሚጠበቅባቸው እየሰሩ ባሇመሆኑ የምጣኔ ሀብት ብሌጽግናን 

እያመጡም ቢሆን ዴህነትን እየቀነሱ አይዯሇም፡፡ በብዙ አጋጣሚዎች 

ነጻ የንግዴ ቀጠናዎችን ሇመመስረት የሚያስፈሌጉት ቀሊሌ መሰረታዊ 

መስፈርቶች እና የጉምሩክ ሕብረቶች ተግባራዊ አሌሆኑም፡፡ ይሁንና 

የአፍሪካ የፖሇቲካ መሪዎች በመጀመሪያ ቆራጥ የሆነ ተቋማትንና 

የምጣኔ-ሀብትን የሚያቀናጁ ብልም የገንዘብ ተቋማት ሕብረቶችን 

በማጠናከር የአፍሪካን ጥምረት የሚያሳሌጡ እርምጃዎችን ሳይወስደ 

በአመራራቸው እንዱቀጥለ በተዯጋጋሚ ይመረጣለ፡፡ እውነተኛ 

የምጣኔ ሀብትና የገንዘብ ተቋማት ቅንጅት ከላሇ አንዴን የመገበያያ 

ገንዘብ ጠብቆ ሇማቆየት የሚዯረገው ጥረት የሚያስከትሇው ኪሣራ 

ከፍተኛ ነው፡፡  
የአፍሪካ ሕብረትን የመሰረተው ስምምነት ሇአፍሪካ አንዴ የመገበያያ 

ገንዘብ እንዱኖር ያሇመ ቢሆንም  ላልችም የአህጉሪቱ ክፍልች ክፍሇ-
አህጉራዊ የመገበያያ ሥርዓታቸውን አንዴ ሇማዴረግ እቅድች 
ቢኖራቸውም አብዛኞቹ እቅድች ሀገራዊ ፖሉሲዎች የሚመሯቸው 
የተጨበጡ መመሪያዎች ሳይሆኑ ምኞት ብቻ መሆናቸው ይስተዋሊሌ፡፡ 
ሀገራት የገንዘብ ሕብረቱን የተሳካ ሇማዴረግ የሚያስፈሌጉትን ተቋማት 

መገንባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ የባንኮችን አሰራር በቅርበትና 
በቅንጅት መፈተሽ፣ በምጣኔ-ሀብት ዴቀት ሊይ ያለ ላልች ሀገራትን 
ሇመዯገፍ ፈቃዯኝነት ማሳየት፣ የፊስካሌ ፖሉሲዎችን ሇማቀናጀትና የእዲ 
መጠንን ሇመቆጣጠር የፖሇቲካ ጥምረቶችን ማበረታታት ሉጠቀሱ 
ይችሊለ፡፡ 
 
ሇቀጠናዊ የሕዝብ የጋራ መጠቀሚያዎች ትብብርን 
ማጠናከር   

ቀጠናዊ ጥምረት የጋራ ገበያ ከማግኘት የበሇጠ ጥቅሞች 
እንዲለት የታወቀ ነው፡፡ ቀጠናዊ ትብብር የባቡር መስመር፣ 
መንገድች ላልችም የመገናኛ አውታሮች ሲወሱ ሁሌጊዜም አስፈሊጊ 
ሲሆን በዚህ ወቅት በተሇያዩ አቅጣጫዎች ትኩረትን እየሳበ ያሇ ነገር 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ዴንበር የሇሽ የሆነች 

አፍሪካ ተወዲዲሪ ሇሆነ 

አህጉራዊ ገበያ መፈጠር 

መሰረት ሲሆን የዓሇም 

አቀፍ የንግዴ ማዕከሌ ሆኖ 

የማገሌገሌ ብቃትም 

ይኖረዋሌ፡፡ 
 

 

 
ዋና ዋና ነጥቦች xix 

ያሇው በመሆኑ ቀጠናዊ ጥምረት ግጭት እንዱቀንስ የሚያዯርግ 
ይሆናሌ፡፡    
 
 
የዴንበር ንግዴ ተመን እና ተመን ነክ ያሌሆኑ ማነቆዎችን 
መቀነስ    
ተመራጭ የሆነ ውጤታማ የንግዴ ስምምነት በመጀመሪያ 
እንዱያስመዘግብ የሚጠበቀው ውጤት በአባሊት መካከሌ የሚኖረውን 
የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ በሶስት መንገድች ማሳዯግ ነው፡፡ የመጀመሪያው 
በአባሊት መካከሌ የንግዴ ታሪፍ መቀነስ ነው፡፡ ሁሇተኛው በፖሉሲዎች 
የታገዙና ፖሉሲዎች የማይዯግፏቸው ከኪራይ ንዋይ እንዱሰበሰብ 
ምክንያት የሆኑ ታሪፍ የሇሽ ማነቆዎችን መቀነስ ነው፡፡ ሶስተኛው እና 
ሇማሳካት ትንሽ ሉከብዴ የሚችሇው ሁሇቱ የንግዴ ሥራ ማሳሇጫ 
ዘዳዎችን ተግባራዊ ማዴረግ ነው፡፡ አንዯኛው የሚታይ የመሰረተ ሌማት  
ጉዲይ ሲሆን ወዯቦችን፣ መንገድችን፣ ቀሇበት መንገድችን እና 
የቴላኮምዩኒኬሽን ግንባታዎችን ያካትታሌ፡፡ ሁሇተኛው ከግሌጽነት፣ 
የጉምሩክ አስተዲዯር፣ የንግዴ ሥርዓቱ ምህዲር እና ላልችም በንግዴ 
ስርዓቱ ሊይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያመጡ ከተቋማት ጋር የተገናኙ 
ጉዲዮችን ያመሊክታሌ፡፡   

 
የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ውጤቶች ትስስር በሚፈጠርበት ጊዜ በአጭር ጊዜ 
የሚታዩ ሲሆኑ ሶስተኛው ጥብቅ የሆነ ትስስር በሚፈጠርበት ጊዜ የሚገኝ 
ውጤት ነው፡፡ 

 
ሇሥራ ከቦታ ቦታ መዘዋወር እንዱጨምር ማዴረግ  
ምንም እንኳን በነጻነት የመዘዋወር መብት ዴንጋጌዎች ሙለ በሙለ 
በአፍሪካ ውስጥ ባይተገበሩም ሰዎች ከቦታ ቦታ ይዘዋወራለ፡፡ የወጡትን 
ዴንጋጌዎች በሙለ መተግበር በአፍሪካ ሀገራት መካከሌ የሚኖረውን 
የዜጎች ዝውውር ሉያሳዴግ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህም ሀገራት እነዚሀን 
ዴንጋጌዎች ተግባራዊ ከማዴረግ ወዯ ኋሊ እንዱለ ያዯረጓቸውን ነገሮች 
ማወቅን አስፈሊጊ ያዯርገዋሌ፡፡ እ.ኤ.አ በሏምላ 2016 በኪጋሉ 
በተዯረገው የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ሊይ ይፋ የተዯረገው የአፍሪካ 
ሕብረት ፓስፖርት የዜጎችን ነጻ እንቅስቃሴ በተሇይም ሇሥራ ከአንዴ 
አካባቢ ወዯ ላሊው መዘዋወርን ያበረታታሌ፡፡ የመጀመሪያውም የአፍሪካ 
አህጉር ነጻ የንግዴ ቀጠና ዓሊማ “ምርቶችና አገሌግልቶች እንዱሁም 
የንግደ ማህበረሰብና የንግዴ እንቅስቃሴዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት 
አንዴ አህጉራዊ ገበያ መፍጠር ሲሆን ይህ በተራው አህጉራዊ የጉምሩክ 
ህብረትና የአፍሪካ የጉምሩክ ሕብረት እንዱፈጠር መንገዴ ይጠርጋሌ::”     

እነዚህ ውጥኖች ውጤታማ በሆነ መንገዴ እውን እንዱሆኑ እና 
ጥረቶችን ወዯ አህጉራዊ ዯረጃ ማሳዯግ ከመጀመሩ በፊት እያንዲንደ 
ቀጠናዊ የምጣኔ ሀብት ማኅበረሰብ የእነዚህን ፖሉሲዎች 
ውጤታማነት በማሻሻሌ ሇሚቀጥሇው እርከን መዘጋጀት 
ይኖርበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጥምረቱ ምርቶች የሚሸጡበት ገበያ 
ማመቻቸት ሊይ ሳይወሰን በምርት ግንኙነቶች ሊይም ማተኮር 
ስሊሇበት ውይይቱ ነጻ የሰዎች ዝውውር ከሚሇው እሳቤ በሊይ 
ማተኮር ይኖርበታሌ፡፡    

 

በመዋዕሇ ንዋይ ገበያዎች መካከሌ ጥምረት መፍጠር   
እዴገቶች ቢኖሩም በአፍሪካ የመዋዕሇ ንዋይ ገበያዎች ያሊቸው ትስስር 
አሁንም ዯካማ ነው፡፡ የመዋዕሇ ንዋይ ፍሰትን በሚመሇከት የተቋማት 
በገዯብ የመንቀሳቀስ መርሆዎች ከአስተዲዯር አንጻር በርካታ እርምጃዎች 
መወሰዴ እንዲሇባቸው የሚጠቁም ነው፡፡ በሀገራዊ ቁጠባና 
ኢንቨስትመንት መካከሌ ያሇው ቁርኝት በካፒታሌ ዝውውር ሊይ ምንም 

 
ዓይነት ጋሬጣ በላሇበት ሁኔታ ሥር ዯካማ ሆኖ መገኘት የነበረበት 
ቢሆንም ቁርኝቱ አሁንም እጅግ ጠንካራ ነው፡፡ ባሇፉት ዓመታት የወሇዴ 
መጠን የተረጋጋ ሁኔታ ያሳየ ቢሆንም አሁንም በመዯበኛ የባንክ 
አገሌግልት ወሇዴ በስፋት በጥቅም ሊይ ይውሊሌ፡፡ የአፍሪካ ስቶክ 
ገበያዎችም በዯቡብ አፍሪካ ስቶክ ገበያ ከሚወጣው መስፈርት ይሌቅ 
ሇዓሇም አቀፉ የስቶክ ገበያ መስፈርት ይበሌጥ የቀረቡ ናቸው፡፡ የመዋዕሇ 
ንዋይ አስተዲዯሩን ሇማስተሳሰር እና በክፍሇ-አህጉራት መካከሌ የመዋዕሇ 
ንዋይ ፍሰት እና የንግዴ ሌውውጥ ሊይ ሇአሰራር የሚያስቸግሩ የተቀሩ 
ህጋዊና ዴንበር አቋራጭ ማነቆዎችን ሇማስወገዴ በተሇይም በተቋማት 
ዯረጃ በትብበር የሚተገበሩ ጠንካራ የሇውጥ እርምጃዎች ያስፈሌጋለ፡፡ 
በአህጉሪቷ የአከፋፈሌ ሥርዓትን ሇማስተሳሰር በዘመኑ ጠንካራ 
ቴክኖልጂዎች መጠቀም የግዴ ይሊሌ፡፡ ይህ ገንዘብ ከዴንበር ዴንበር 

እንዱዘዋወር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራሌ፡፡  

የገንዘብ ተቋማት ጥምረት በተወሰነ መጠን በአውሮፓ የገንዘብ 

ተቋማት ጥምረት እንዯታየው ሇክፍሇ-አህጉራዊ ጥምረት የቀኝ እጅ 

ሆነው ማገሌገሌ ይችሊለ፣ በአፍሪካ ብሌጽግናን እና የተሻሇ 

አስተዲዯር ሉያመጡ የሚችለ መንገድች ተዯርገውም ይታያለ፡፡ 

ይሁን እንጂ የአፍሪካ የገንዘብ ተቋማት ሕብረቶች 

እንዯሚጠበቅባቸው እየሰሩ ባሇመሆኑ የምጣኔ ሀብት ብሌጽግናን 

እያመጡም ቢሆን ዴህነትን እየቀነሱ አይዯሇም፡፡ በብዙ አጋጣሚዎች 

ነጻ የንግዴ ቀጠናዎችን ሇመመስረት የሚያስፈሌጉት ቀሊሌ መሰረታዊ 

መስፈርቶች እና የጉምሩክ ሕብረቶች ተግባራዊ አሌሆኑም፡፡ ይሁንና 

የአፍሪካ የፖሇቲካ መሪዎች በመጀመሪያ ቆራጥ የሆነ ተቋማትንና 

የምጣኔ-ሀብትን የሚያቀናጁ ብልም የገንዘብ ተቋማት ሕብረቶችን 

በማጠናከር የአፍሪካን ጥምረት የሚያሳሌጡ እርምጃዎችን ሳይወስደ 

በአመራራቸው እንዱቀጥለ በተዯጋጋሚ ይመረጣለ፡፡ እውነተኛ 

የምጣኔ ሀብትና የገንዘብ ተቋማት ቅንጅት ከላሇ አንዴን የመገበያያ 

ገንዘብ ጠብቆ ሇማቆየት የሚዯረገው ጥረት የሚያስከትሇው ኪሣራ 

ከፍተኛ ነው፡፡  
የአፍሪካ ሕብረትን የመሰረተው ስምምነት ሇአፍሪካ አንዴ የመገበያያ 

ገንዘብ እንዱኖር ያሇመ ቢሆንም  ላልችም የአህጉሪቱ ክፍልች ክፍሇ-
አህጉራዊ የመገበያያ ሥርዓታቸውን አንዴ ሇማዴረግ እቅድች 
ቢኖራቸውም አብዛኞቹ እቅድች ሀገራዊ ፖሉሲዎች የሚመሯቸው 
የተጨበጡ መመሪያዎች ሳይሆኑ ምኞት ብቻ መሆናቸው ይስተዋሊሌ፡፡ 
ሀገራት የገንዘብ ሕብረቱን የተሳካ ሇማዴረግ የሚያስፈሌጉትን ተቋማት 

መገንባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ የባንኮችን አሰራር በቅርበትና 
በቅንጅት መፈተሽ፣ በምጣኔ-ሀብት ዴቀት ሊይ ያለ ላልች ሀገራትን 
ሇመዯገፍ ፈቃዯኝነት ማሳየት፣ የፊስካሌ ፖሉሲዎችን ሇማቀናጀትና የእዲ 
መጠንን ሇመቆጣጠር የፖሇቲካ ጥምረቶችን ማበረታታት ሉጠቀሱ 
ይችሊለ፡፡ 
 
ሇቀጠናዊ የሕዝብ የጋራ መጠቀሚያዎች ትብብርን 
ማጠናከር   

ቀጠናዊ ጥምረት የጋራ ገበያ ከማግኘት የበሇጠ ጥቅሞች 
እንዲለት የታወቀ ነው፡፡ ቀጠናዊ ትብብር የባቡር መስመር፣ 
መንገድች ላልችም የመገናኛ አውታሮች ሲወሱ ሁሌጊዜም አስፈሊጊ 
ሲሆን በዚህ ወቅት በተሇያዩ አቅጣጫዎች ትኩረትን እየሳበ ያሇ ነገር 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ዴንበር የሇሽ የሆነች 

አፍሪካ ተወዲዲሪ ሇሆነ 

አህጉራዊ ገበያ መፈጠር 

መሰረት ሲሆን የዓሇም 

አቀፍ የንግዴ ማዕከሌ ሆኖ 

የማገሌገሌ ብቃትም 

ይኖረዋሌ፡፡ 
 

 

 
ዋና ዋና ነጥቦች xix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የተሻሇ የስራ እዴሌ ሇመፍጠር 

እና ዘሊቂነት ያሇው ሌማት 

ሇማረጋገጥ ምርቶችን 

ማሰባጠርና ጠንካራ የአምራች 

ኢንዯስትሪ ዘርፍ መገንባት 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 
 

 
 

  
ዘሊቂ እዴገት እንዱመጣና ጥራት ያሊቸው ስራዎች እንዱፈጠሩ ሇማዴረግ 
ዴርጅቶች ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት እንዱያዴጉ እና እንዱጎሇብቱ መንገዴ 
መጥረግን ይጠይቃሌ፡፡ ስሇዚህ የኢንዯስትሪ ፖሉሲዎችና ሀገራት 
ኢንዯስትሪን የሚያሳዴጉበት ሁኔታ ከፍ ያሇ ሚና ይጫወታሌ፡፡    
 
የንግዴ ስራ እንቅፋቶችና ያመሇጡ የስራ እዴልች    
በንግዴ ስራ ሊይ ያለ እንቅፋቶች የዴርጅቶችን ህሌውና ስጋት ውስጥ 
በማስገባት እና ሰራተኛ እንዱቀነስ በማዴረግ በስራ ፈጠራ ሊይ ተጽእኖ 
ያሳዴራለ፡፡ እንቅፋቶቹ ከአቅም በሊይ በሚሆኑበት ጊዜ ዴርጅቶች 
ስራውን ሇማቆም ሉወስኑ ይችሊለ ይህ ዯግሞ የሥራ እዴሌ እንዱታጣ 
ያዯርጋሌ፡፡ የተሇያዩ ከባዴ ችግሮች እያጋጠሟቸው ያለ ዴርጅቶችም 
ትርፋቸውን ሇመጨመርና ኪሳራ ሇመቀነስ አነስተኛ ቁጥር ያሇው 
ሰራተኛ ይቀጥራለ ወይም ካሎቸው ሊይም ይቀንሳለ፡፡ በአፍሪካ ትሌቁ 
የሥራ እዴሌ መታጣት የሚከሰተው ከዴርጅቶች ህሌውና ጋር ተያይዘው 
በሚከሰቱ ችግሮች ሲሆን ችግሮችን ተቋቁመው በሚሰሩ ዴርጅቶች 
አካባቢ ያሇው የሥራ ዘሊቂነት ጉዲይ የከፋ አይዯሇም፡፡ 

   
በስራ ሊይ ያለት ዴርጅቶች ምንም እንኳ እንቅፋቶቹ 

እንዱወገደሊቸው እንዯሚፈሌጉ የገሇጹ ቢሆንም ሇስራቸው ጋሬጣ 
የሆኑባቸውን ነገሮች መቋቋም የቻለ ይመስሊለ፡፡ በስራ ሊይ ባለ 
ዴርጅቶቸ መካከሌ እያንዲንደ እንቅፋት ዓመታዊ ቅጥራቸው 
እንዱቀንስ ከማዴረጉም በሊይ እዴሜን ከግምት እንዱያስገቡ 
ያስገዴዲቸዋሌ ይህም ከ 0.1 - 0.34 ነጥቦችን ይይዛሌ፡፡ ይህ 
የሚያሳየው በየዓመቱ ከ 1.5 - 5.2 በመቶ ዓመታዊ የሥራ እዴገት 
ኪሳራ እንዯሚመዘገብ ነው፡፡ 
በግርዴፉ ሲሰሊ በአማካይ በዓመት 176000 የግለ ዘርፍ የሥራ 

እዴልችን ሇአሰራር በማይመቹ በጠቀስናቸው እያንዲንዲቸው እንቅፋቶች 
የተነሳ ይታጣሌ፡፡ አህጉሪቷ በአጠቃሊይ ከ1.2-3.3 ሚሉየን የሥራ እዴሌ 
ታጣሇች ማሇት ነው፡፡ በጉምሩክና የንግዴ ሌውውጥ ዯንቦች ምክንያት 
በቁጥር 74000 የሚገመት በብቃት ማረጋገጥና በፈቃዴ አሰጣጥ 
ምክንያት ዯግሞ 264000 የሚዯርስ የሥራ እዴሌ ይታጣሌ፡፡ እነዚህ 
ቁጥሮች በግርዴፍ የተዯረጉ ግምቶች አመሊካች ናቸው እንጂ ትክክሇኛው 
የስራ ማጣት ሁኔታ ከእነዚህ ቁጥሮች እጅግ የሊቀ ሉሆን እንዯሚችሌ 
መገመት አይከብዴም፡፡ ይሁን እንጂ እንቅፋት የበዛበት የአሰራር ሁኔታ 
አዲዱስ ስራዎችን ሇመፍጠርም ሆነ ያለትን ጥራት ያሊቸውን ስራዎች 
በመዯበኛው ዘርፍ ጠብቆ ሇማቆየት ያሇውን አለታዊ ጎን ያሳያሌ፡፡ 

   
የብቃትና የፈቃዴ አሰጣጥ፣ ፍርዴ ቤቶች፣ የፖሇቲካ አሇመረጋጋት፣ 

እና ሙስና በአፍሪካ ውስጥ በግለ ዘርፍ እየተከሰተ ካሇው ከፍተኛ ሥራ 
አጥነት ጋር የተያያዙ ምክንያቶች ናቸው፡፡ ወዯ አስተዲዯር ስንመጣ 
እነዚህ እንቅፋቶች ማሻሻያ ሉዯረግባቸው የሚገቡ ይሆናለ፡፡ 

 
የዴርጅቶች ምርታማነት እና እዴገት በአራት እርስ በእርስ በሚዛመደ 
ነጥቦች ሊይ የተመሰረተ ሲሆን ይህ በአብዛኛው በፖሉሲ ምርጫዎች 
ሊይ የተመካ ነው፡ አንዯኛውና ተዯጋግሞ የሚጠቀሰው መሰረታዊ 
ነገሮቹን ማስተካከሌ ነው፡፡ ይህ ማሇት በቂ መሰረተ ሌማት፣ 
(መብራት፣ውሀ፣ ትራንስፖርት፣ የመገናኛ አውታሮች፣ እና 
የመሳሰለት) የሰው ኃይሌ (ክህልት) እና ተግባራቸውን በሚገባ 
የሚያከናውኑ ተቋማት ናቸው፡፡ ሁሇተኛው ሸቀጦቻቸውን ወዯ ገበያ 

 

 
  

 
ሇማምጣት የሚፈሌጉ አምራቾችንና አቅራቢዎችን መሇየት 

ነው፡፡ በአፍሪካ እና በላልች በማዯግ ሊይ በሚገኙ ሀገራት የተሰሩ 
በርካታ ጥናቶች ሇምርታማነት እዴገት የአምራች ዴርጅቶች የወጪ 
ንግዴ ምንጭ በመሆን የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ መሆኑን 
አሳይተዋሌ፡፡ ሶስተኛው የኢንዯስትሪ ዞኖችን ማቋቋም ሲሆን 
አራተኛው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዱመጣ ማመቻቸት 
ነው፡፡  
ዴርጅቶች ወዯ ስራ እንዱገቡና በስራ ሊይ እንዱቆዩ የመሰረተ-ሌማት 

ማነቆዎችን ሇማስተካከሌ የሚቻሌበት አንዯኛው መንገዴ የኢንዯስትሪ 
መንዯሮችን ማቋቋም ነው፡፡ በወጪ ንግዴ ሊይ የተሰማሩ የአፍሪካ 
ዴርጅቶች ከላልች ዴርጅቶች ጋር በቅርበት ይሰራለ፤ በዚህ የተነሳ  
ቀጥተኛ የውጭ ንግዴ መሳብ ስሇሚችለ ይበሌጥ ተወዲዲሪ በመሆን 
የተሻሇ አፈጻጸም ያሳያለ፡፡ በማዕዴን ማውጣት ሊይ የተሰማሩ በርካታ 
የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ስብጥር ሇመገንባት ሲቸገሩ ይታያለ፡፡ 
በማዕዴን ኢንዯስትሪ ውስጥ የሚታየው ብቃትና የማምረት እውቀት 
የተወሳሰበ የፋብሪካ ምርት ማምረት ከሚጠበቅባቸው ተቋማት ጋር 
ያሇው ቁርኝት አነስተኛ ነው፡፡ የፖሉሲ አውጪዎች ሀገራት በዋነኝነት 
ኢኮኖሚያቸውን የሚመሰርቱባቸውን የተሇያዩ ምርቶች እና 
የሚያስፈሌገውን አቅም ሇይቶ ማውጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም 
ዴርጅቶች ዋነኛ ናቸው በማሇት ሇይተው ያስቀመጧቸውን ሇአሰራር 
የማይመቹ እንዱሁም የማያስፈሌጉ በመንግስት አቅም በቶል መፍትሄ 
ሉሰጥባቸው የሚችለ ማነቆዎችን ማስወገዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 
የኢንዯስትሪ ስትራቴጂያዊ እቅድች መዲበር ያሇባቸው ከባሇዴርሻ  

አካሊት ጋር በሙለ  በሚዯረግ ትብብር ሲሆን በተሇይም የግለ ዘርፍ 
ሊይ በማተኮር አንገብጋቢ የሆኑ ጉዲዮችን ሇይቶ በማውጣት 
በጠንካራ የውዴዴር መንፈስ ሊይ የተመሰረተ መዴረክ መፍጠር 
ያስፈሌጋሌ፡፡ ሀገራት ዘሊቂ የሆነ የምጣኔ ሀብት ምጥቀት ሇማምጣት 
የየራሳቸውን መንገዴ ማጥራት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በመጨረሻም 
ዴግግሞሽን ሇማስቀረትና በጎረቤት ሀገራት መካከሌ ትስስርን 
ሇማጎሌበት ክፍሇ አህጉራዊ የኢንዯስትሪ ዞኖችን በመገንባት 
ከእውቀት ሽግግር እና ከመሰባሰብ  የሚገኘውን ጥቅም በጋራ 
ሇመቋዯስ  እንዱሁም የሙያ ባሇቤት የሆነ ወሳኝ የሰራተኛ ኃይሌ 
በገፍ ሇማውጣት ያስችሊሌ፡፡ 
 
 
ጥምረት ሇአፍሪካ የምጣኔ ሀብት ብሌጽግና  
 
ዴንበር የሇሽ የሆነች አፍሪካ ተወዲዲሪ ሇሆነ አህጉራዊ ገበያ መፈጠር 
መሰረት ሲሆን የዓሇም አቀፍ የንግዴ ማዕከሌ ሆኖ የማገሌገሌ 
ብቃትም 
 
ይኖረዋሌ፡፡ የግብርናና የኢንዯስትሪ ምርቶች በሀገራት መካከሌ 
እንዯሌብ እንዱዘዋወሩ እዴሌ ከመፍጠሩም በሊይ ሇባሇሀብቶች 
አዋጭ የምጣኔ ሀብት አማራጮችን ያቀርባሌ ሇትሊሌቅና አነስተኛ 
ኩባንያዎችም አዲዱስ እዴልችንና ሰፊ የመገበያያ መስኮችን 
ይፈጥራሌ፡፡ ይህ የዕዝ ሥርዓትን የሚያስወግዴ ሲሆን የባህር በር 
በላሊቸውና የባህር በር ባሊቸው ሀገራት መካከሌ የጋራ 
ተጠቃሚነትን ያሳዴጋሌ፡፡ በጥሌቀት ስናየው የዓሇም አቀፍ ንግዴ 
ሥርዓት መስፋፋት ከግጭቶች መቀነስ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት

 
x viii ዋና ዋና ነጥቦች 

 
ጥበቃ ሲባሌ አንዴን ምርት የሚመሇከቱ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦች 

የሚዘጋጁት በአምራቹ የምርት ጥበቃ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት ስሇሆነ 
ነው፡፡  
ከዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነት ተጠቃሚ 
መሆን  
 
ሇንግዴ መስፋፋት ማነቆ የሆኑትን የአቅርቦት ሰንሰሇት መሰናክልች 
መቀነስ ታሪፎችን በማስወገዴ ከሚገኘው ጥቅም ስዴስት እጥፍ በበሇጠ 
የዓሇም አቀፉን የሀገራት ዓመታዊ ምርት ይጨምረዋሌ፡፡ ሁለም ሀገራት 
የዲበረ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሰረተ ሌማት ያሟሊ የዴንበር 
አስተዲዯር ቢኖራቸውና ግማሽ ያህለን ስኬታማ ዓሇም አቀፍ ሌምዴ 
ተግባራዊ ማዴረግ ቢችለ የዓሇም አቀፉ የሀገራት ዓመታዊ ምርት በ2.6 
ትሪሉዮን (4.7 በመቶ) የአሜሪካ ድሊር ያዴጋሌ፡፡ አጠቃሊይ የወጪ 
ንግዴ ዯግሞ በ1.6 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር (14.5 በመቶ) 
ይጨምራሌ፡፡  
በግሌጽ እንሚታየው የዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት በንግዴ 

ሥርዓቱ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተጽእኖ የሚፈጥር መዋቅር ነው፡፡ 
ከሌምዴ እንዯታየውም እንዯ ሩዋንዲ (ኢትዮጵያና ሞሮኮ) ያለ 
ሀገራት ከዚህ በአዱስ መሌክ ከተዯራጀው የንግዴ ሥርዓት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ታሪፍን በመሰለ ማዕቀቦች ሊይ ውጤታማ 
ያሌሆኑ የፖሉሲ ውይይቶችን በማዴረግ ጊዜ ከማጥፋት ይሌቅ 
ንግዴን በማሳሇጡ ተግባር ሊይ በሚያነጣጠሩ ስሌታዊ አቅጣጫዎች 
ሊይ እያተኮሩ ነው፡፡   
አስቀዴመው በተተመኑ ክፍያዎች በጉምሩክ የሚጠፋውን የጊዜ 

ብክነት እና ተያይዞ የሚመጣውን የገንዘብ ወጪ የመቀነስ ጥረቶች 
የተሰባጠሩ የንግዴ እንቅስቃሴዎች በላልች ገበያዎች እንዱስፋፉ 
እንዱሁም በአንዴ ገበያ የተሇያዩ ምርቶች እንዱዘዋወሩ የሚያበረታቱ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ምርቶች በተዯጋጋሚ የተሇያዩ 
ዴንበሮችን በሚያቋርጡባቸው በክፍሇ-አህጉርም ሆነ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ የሀገራት የንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ተሳትፎ እንዱጨምር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታሌ፡፡   
 
የምርት ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን ከሁኔታዎች ጋር ማቀናጀት 
 
የገቢ ንግዴ ቀረጦችና ክሌከሊዎች የገቢ እቃዎች በሚመጡባቸው 
ቦታዎች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው የአንዴን ምርት ዋና መነሻ 
ሀገር ሇመወሰን  መስፈርቶች ያስፈሌጋለ፡፡እነዚህም የምርት ዋና 
መነሻ ሀገር ዯንቦች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን የማናቸውም የንግዴ 
ስምምነቶች ወሳኝ ክፍሌ ናቸው፡፡ ሇየት ሇሚለ ምርቶች ሇየት ያለ 
መዋቅሮችን በመዘርጋት የተሇየ ጥቅም ሉያገኙ በሚችለበት ጊዜ 
ሇየት ያለ የዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች  በሥራ ሊይ እንዱውለ 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
እንዯላልቹ የነጻ ንግዴ ስምምነቶች፣ በዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች 

ሊይ የሚዯረጉት ዓሇም አቀፍ ዴርዴሮች በጠንካራ የኢንደስትሪ 
ባሇቤቶች ላልችን ወዯራሳቸው ሀሳብ የማግባባት ተጽእኖ  ሥር 
መውዯቁ 

 
የማይቀር ነው፡፡ እስካሁን በተዯረጉት ስምምነቶች ምዕራብ እና 
መካከሇኛው አፍሪካ አጠቃሊይ የሆነ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦችን 
የመረጡ ሲሆን ምርጫቸው በምሥራቅ እስያ እና በፓስፊክ ቀጠና 
የሚገኙ ሀገሮች ከመረጡት መንገዴ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በላሊው ወገን 
ግብጽ፣ ኬንያ፣ እና ዯቡብ አፍሪካ የተወሰነ ምርትን ያማከሇ የመነሻ 
ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ እየገፋፉ ይገኛለ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ አንዴን 
ሴክተር ወይም በአንዴ የተወሰነ ምርት ሊይ የተመሰረተ የዯቡብ 
አፍሪካ ሀገራት  የማህበረሰብ ሌማት የመነሻ ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ  
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡    
 
የመነሻ ሀገር ዯንቦች በሀገሪቱ ውስጥ ካለ አጠቃሊይ ምስክር 

ወረቀት የመስጠት፣ የምርት ማረጋገጫ የመስጠት፣ የላልች ሀገራት 
ባሇሀብቶችን የማስተናገዴ ከመሳሰለ ዯንቦች ጋር የተጣጣሙ መሆን 
አሇባቸው፡፡ በአፍሪካ ክፍሊተ-አህጉር ምስክር ወረቀትና ማረጋገጫ 
በመስጠት ረገዴ ያለት ሌዩነቶች እጅግ በጣም ጥቂት ሲሆኑ 
በተሇይም በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንዲሳዩት የሥራ ማስኬጃ 
ወጪን ቀዯም ሲሌ እንዯታሰበው የሚጨምር ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ 
ረገዴ በቀሊለ ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ በመጀመሪያ 
የሰርተፊኬት እና ማረጋገጫ የመስጠት ዯንቦችን ሇማቀናጀት 
ከስምምነት መዴረስ ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በተቃራኒው 
በዘርፉ ውስጥ ያለ የላልች ሀገራትን ወይም የተሇየ አጋጣሚ 
ያሊቸውን ተሳታፊዎች በማስተናገዴ ረገዴ ያለ ዯንቦች በቀጠናው 
አገሮች መካከሌ የተሇያየ ነው፡፡   
 
የጥምረት ፖሉሲ አውጪዎች ማጤን 
ያሇባቸውና ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች    
ሁለም የአፍሪካ ሀገራት በተናጠሌ ከሚንቀሳቀሱ ይሌቅ በሚገባ 
የተዋቀረ ጥምረት አካሌ ቢሆኑ በተሻሇ መንገዴ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
ስሇዚህ ከክፍሇ-አህጉሩ ጥምረት የሚገኘውን ጥቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሇማሳዯግ እና ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን ሇመቀነስ ምን ዓይነት 

የፖሉሲ ምሊሾች ሉሰጡ ይገባሌ? 
 
እዚህ ጋር በመጀመሪያ የቀረቡት የጥምረት ፖሉሲ 
አውጪዎች ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፡፡  
• ብሔራዊ ጥቅሞችን ሇላሊ አካሌ አሳሌፎ የመስጠት ከፍተኛ ጭንቀት 
ውስጥ መግባት የሇባችሁም፡፡ ምክንያቱም የህግና ዯንብ አወጣጥ 
ፖሉሲዎች የተጣጣሙ እንዱሆኑ፣ መተማመን እንዱገነባ፣ እንዱሁም 
በፖሇቲካው በኩሌ ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች እንዱነሱ ጫና በማዴረግ 
የራሱን ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

• የተቋማትን መሰረተ ሌማት ቸሌ አትበለ (የትራንስፖርትና 
ትራንዚት ሥርዓት የመሳሰለት) እነዚህ ከመሬት መሰረተ ሌማት 
(መንገድች፣ የባቡር መስመሮች፣ ዴሌዴዮች፣ ወዯቦች) ግንባታ 
ምክንያት የሚፈሰውን የኢንቨስትመንት ጥቅሞች እንዴናጭዴ 
በማዴረግ ረገዴ እጅግ አስፈሊጊ ናቸው፡፡   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዴንበር አቋራጭ የአቅርቦት 

ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር 

የጉምሩክ አስተዲዯርን 

ማሻሻሌና ቀሊሌና ግሌጽ 

የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር 

ዯንቦችን በጥቅም ሊይ ማዋሌ 

እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 
 



Matazamio ya 
Kiuchumi 
Afrika
2019
Mwenendo Wa  Kiuchumi 
wa Bara la Afrika na 
Mwelekeo Wake

Ajira, Ukuaji, na 
Mwenendo wa 
Makampuni

Ushirikiano kwa ajili 
ya Ustawi wa 
Uchumi wa Afrika

10
ዋና ዋና ነጥቦች

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

መንግስታት በጋራ 

የሚወስዶቸው 

እርምጃዎች በክፍሇ-

አህጉራዊ አካሌ የሚመራ 

በአባሌ ሀገራት ሊይ 

እውነተኛ የበሊይነት 

ያሇው የሕዝብ የጋራ 

መጠቀሚያዎችን 

ሇማስረከብ ስሌጣኑ 

በተሰጠው ክፍሇ-

አህጉራዊ አስተዲዯር 

መመራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
 

 
ሆኗሌ፡፡ በክፍሇ-አህጉራት መካከሌ ያሇው የንግዴ ግንኙነት 
እንዱጠናከር እየሰሩ ካለት ከስምንቱ ቀጠናዊ የሌማት ትብብሮች እና 
ላልች ሰባት ቀጠናዊ ዴርጅቶችም በሊይ አብዛኞቹ የክፍሇ-አህጉራዊ 
ዴርጅቶች በሕዝብ የጋራ መጠቀሚያዎች ሊይ አተኩረው የሚሰሩ 
ናቸው፡፡ አምስቱ በኃይሌ ማመንጨት ሊይ ይሰራለ፣ 15ቱ በወንዞችና 
በሏይቆች አስተዲዯር ሊይ አተኩረዋሌ፣ ሶስቱ በሰሊምና ጸጥታ ሊይ 
ይንቀሳቀሳለ አንደ ዯግሞ በአካባቢ ጥበቃ ሊይ ይሰራሌ፡፡    
በቀጠናው መንግስታት በጋራ የሚወሰዴ እርምጃ መንግስታት 

በተናጠሌ ከሚወስዶቸው የጥቅም ተቋዲሽነት እርምጃዎች በተሻሇ 
ሇቀጠናው ሁለ የሚተርፍ አዎንታዊ የሆነ የጥቅም ተጋሪነትን መፍጠር 
ይኖርበታሌ፡፡ ይህ በክፍሇ-አህጉራዊ አካሌ የሚመራ በአባሌ ሀገራት ሊይ 
እውነተኛ የበሊይነት ያሇው የሕዝብ መጠቀሚያዎችን ሇማስረከብ 
ስሌጣኑ የተሰጠው ክፍሇ-አህጉራዊ አስተዲዯር ይፈሌጋሌ፡፡ እስከ አሁን 
በአውሮፓ ሕብረት ሊይ ብቻ እንዯታየው መንግስታት ሇዚህ አካሌ 
ከፍተኛውን ሥሌጣን ሇመስጠት ፈቃዯኛ መሆን አሇባቸው፡፡ 
አብዛኞቹ ክፍሇ-አህጉራዊ የትብብር መስኮች ከመንግስት ጋር 
በቅርበት የሚሰሩትም ሇዚህ ነው፡፡ እያንዲንደ መንግስት የመወሰን 
መብት አሇው፤ ክፍሇ-አህጉራዊው ዴርጅት ዯግሞ ፖሉሲዎችን 
ሇማቀናጀትና ሇማስተባበር፣ ዯንቦችን ሇማውጣትና፣ አገሌግልቶችን 
ሇመስጠት እንዯ ጸሏፊ ሆኖ ያገሇግሊሌ ----- ነገር ግን ምንም ዓይነት 
ሥሌጣን የሇውም፡፡ 
 
የመሬት መሰረተ-ሌማት   
ሇአፍሪካ ጥምረት መንገድች፣ ወዯቦች፣ የባቡር መስመሮች፣ የነዲጅ 
ትቦዎች፣ የቴላኮምዩኒኬሽን አውታሮች ሁሌጊዜም ወሳኝ ሚና 
ሲጫወቱ ቆይተዋሌ፡፡ በቅርቡ ዯግሞ ቻይናና የአፍሪካ ሕብረት 
ኮሚሽን በአፍሪካ ሕብረት የትስስር መዋቅር አጀንዲ 2063 ሊይ 
በመመስረት ሁለንም የአፍሪካ ዋና ዋና ከተሞች በመንገዴ፣ በባቡር 
እና በአየር ትራንስፖርት ሉያስተሳስር የሚችሌ ግቡ ሩቅ የሆነ 
ስምምነት ተፈራርመዋሌ፡፡  
የንግዴ ሥርዓት ወጪዎችን በመቀነስ፣ አዲዱስ መንገድች፣ የባቡር 
መስመሮች እና ወዯቦችን በመገንባት በከተሞች መካከሌ የሚኖረውን  
ትስስር ሇማሻሻሌ የታሰበ ሲሆን ከተሞችን ሇማስፋፋትና ክፍሇ-
አህጉራዊ ትስስሩን ከፍተኛ ዯረጃ ሇማዴረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
እንዯሚያበረክቱ ይጠበቃሌ፡፡ በመሬት መሰረተ-ሌማቶች ሊይ 
የፈሰሰው መዋዕሇ-ንዋይ በተራው ንግዴን በመጨመርና ተጨማሪ 
የንግዴ እንቅስቃሴዎችን ትርፋማ በማዴረግ ተመሌሶ 
ውለን ይዯፍናሌ፡፡ በተቃራኒው፣ በዯካማ ሥርዓት ሊይ 

የተመሰረቱ የገበያ አካሄድች አነስተኛ የንግዴ ሌውውጥና ከፍተኛ 
የሆነ የንግዴ ወጪ በማስከተሌ በተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ 
ሇመመሊሇስ ያስገዴዲለ፡፡ የመሬት ሊይ መሰረተ ሌማት ብዛትና 
ጥራት የንግዴ ወጪዎችን የሚወስኑ ቁሌፍ ግብዓቶች ናቸው፡፡  

 
የተቋማት መሰረተ ሌማቶች   
የተሳካ ክፍሇ-አህጉራዊ ትስስር ሇመፍጠር ጥሩ የትራንስፖርት 

ሥርዓት የተቀራረበና እንከን የላሊቸው የመንገዴ አውታሮች አስፈሊጊ 
ናቸው፡፡ ውጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት የጭነት መኪናዎች 
አጠቃቀም፣ እቃ የማስተሊሇፍ ብቃት እና አጫጫን በጣቢያዎች ሊይ 
ያሇውጣ ውረዴ መስተናገዴ አስፈሊጊ ነጥቦች ናቸው፡፡ 
የትራንስፖርቱ ገበያ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሉካሄዴ የሚችሇው 
የእቃ አጫጫንና አዯራረስ እና የአገሌግልት ስርዓቱ ሇክፍሇ-አህጉራዊ 
ውዴዴር ክፍት ሲሆንና እቃዎች ሇጉምሩክ ባሇሥሌጣን በትክክሌ 
ቀርበው አስፈሊጊውን ማጣሪያ በመፈጸም ማሇፍ ሲችለ ነው፡፡   
 

 

  
ዯካማ በሆነ የትራንስፖርት ሥርዓት ምክንያት የሚከሰተው የንግዴ 
ወጪ ሇንግዴ ሌውውጥ በታሪፍ እና ታሪፍ የሇሽ እቀባዎች 
ከሚከሰተው የበሇጠ ማነቆ ነው፡፡ በሚገባ ባሌተዯራጁ ጣቢያዎች 
የተነሳ በምርት ሂዯት ወቅት ምርቶች በተዯጋጋሚ ጊዜያት ዴንበር 
ሇማቋረጥ ስሇሚገዯደ አህጉራዊ የእሴት ሰንሰሇቶችን እዴገት 
ያቀጭጫለ፡፡  
ባሇፉት 20 ዓመታት ውስጥ በዴንበር ችግሮች የተነሳ በንግዴ 

ሌውውጥ ሊይ የሚከሰቱ ማነቆዎች እንዯቀነሱ ታይተዋሌ፡፡ እነዚህ 
አካሄድች ሦስት ዴምዲሜዎች ሊይ እንዴንዯርስ ያዯርጉናሌ፡፡ 
የመጀመሪያው ዴንበሮች አሁንም ጥብቅ ቢሆኑም ሊሊ እያለ 
መምጣታቸውን ያመሊክታሌ፡፡ በዴንበሮች አካባቢ የሚታየው የንግዴ 
እንቅስቃሴ መጨመር አንዲንዴ ጥናቶች በአፍሪካ ጥምረት ሀሳብ ሊይ 
ያቀረቧቸውን ስጋቶች ረገብ ማዴረግ እንዯሚችለም ማሳያ ይሆናሌ፡፡  
ሁሇተኛው፣ በክፍሇ-አህጉራዊ የንግዴ ስምምነት አባሌ መሆን በንግዴ ማእቀፍ 

ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ እንዯላሇ ነው፡፡ ሶስተኛ ንግዴን ሇማሳሇጥ 

የሚዘጋጁ ፕሮጀክቶች  ሩቅ በሆኑ አካባቢዎችም ያሇውን እዴገት በመምራትና 

የአሁኑ ጥምረት ጥረት ወሳኝ አካሌ ሆነው በአህጉሪቱ ያሌተመጣጠነ እዴገት 

እንዲይመጣ  ፍራቻ ያሊቸውን አካሊት ስጋት ማስወገዴ ይችሊለ፡፡   
 
በንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ውስጥ ተሳታፊነትን በመጨመር የንግዴ 
ወጪዎችን መቀነስ    
የአህጉራዊው ነጻ ንግዴ ቀጠና ስምምነት ወዱያውኑ ሉያሳካው 
የሚፈሌገው ግብ በክፍሇ-አህጉራዊ ጥምረት አማካኝነት የሀገራት 
ተሳትፎን በመጨመር እና የንግዴ ወጪዎችን በመቀነስ ዴንበር አቋራጭ 
የአቅርቦት ሰንሰሇቶችን ማሳዯግ ነው፡፡ የአፍሪካ ሀገራት በዓሇም አቀፉ  
 
የንግዴ ሥርዓት ሰንሰሇት ውስጥ ጥሬ እቃዎችን ከማቅረብና በፋብሪካ 
ያሌተቀነባበሩ ምርቶችን ወዯሊይ ከመሊክ ውጪ በንግዴ ሥርዓቱ ውስጥ 
ያሊቸው ተሳትፎ አነስተኛ ነው፡፡ በክፍሇ-አህጉራዊ የእሴት እና የንግዴ 
ሰንሰሇት አማካኝነት በጨርቃጨርቅና አሌባሳት፣ በትሊሌቅ ሱቆች (ሱፐር 
የአቅርቦት ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር የጉምሩክ አስተዲዯርን ማሻሻሌና 
ቀሊሌና ግሌጽ የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን በጥቅም ሊይ 
ማዋሌ እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡   
የዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነቶችን ፈጥኖ 

ተግባራዊ ማዴረግ በአፍሪካ ያለ የዓሇም የንግዴ ዴርጅት አባሊት የንግዴ 
ወጪዎችን ሇመቀነስ ሉተገብሯቸው ከሚችሎቸው የመጀመሪያ ዯረጃ 
እርምጃዎች ጋር ያስተዋውቋቸዋሌ፡፡ እንዯ የዓሇም የንግዴ ዴርጅት 
ግምት በማዯግ ሊይ በሚገኙ ሀገራት በጉምሩክ አሰራር ረገዴ 
የሚከሰተውን የሰዓት መጓተት መቀነስ የንግዴ ወጪውን በ15 ከመቶ 
የቀነሰ ያዯርገዋሌ፡፡ በብሔራዊ ዯረጃ ሇዚህ ሪፓርት ሲባሌ የተዯረገ 
ተጨማሪ ዲሰሳ ግሌጽነትን ማሻሻሌና በጉምሩክ ጣቢያዎች ያሇውን 
ቢሮክራሲ መቀነስ ያለት ጥቅሞች ከፍተኛ መሆኑን ማረጋገጥ ችሎሌ፡፡  
በምርጫ ሊይ የተመሰረቱ የንግዴ ስምምነቶች በተስፋፉበትና ንግዴ 

በገዢው ትዕዛዝ መሰረት እየተካሄዯበት ባሇው ዓሇም የምርት መነሻ 
ሀገራት ዯንቦች እንቅፋት ይሆናለ፡፡ ‹‹የክፍሇ-አህጉራዊ ህብረት›› 
ተግዲሮቶች ከሆኑት አንደ በዓሇም አቀፍ እና በአህጉራዊ የእሴት 
ሰንሰሇት የተነሳ የምርት መነሻ ሀገራት ዯንቦች እንዲይተገበሩ በዓሊማ 
ትስስር ሊይ ተመስርቶ የሚዯረገው ክሌከሊ ነው፡፡ ከየትኛውም የዓሇም 
ክፍሌ በበሇጠ ይህ በተሇይ በአፍሪካ ክፍሇ-አህጉራዊ ትስስር ሊይ እጅግ 
ጎሌቶ የሚታይ ጋሬጣ ነው፡፡ ያሇ ምርት መነሻ ሀገር እውቅና 

የሚሊከውን ምርት ሇመከሊከሌ የምርት መነሻ ሀገራት ዯንቦች አስፈሊጊ 
መሆናቸው አስፈሊጊነቱ ባይካዴም እጅግ ጥብቅ ከሆኑ በምርጫ ሊይ 
የተመሰረቱ የንግዴ ትስስር ጥረቶችን ያመክናለ፤ ምክንያቱም ሇምርቱ 

 
x x ዋና ዋና ነጥቦች 
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
ጥበቃ ሲባሌ አንዴን ምርት የሚመሇከቱ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦች 

የሚዘጋጁት በአምራቹ የምርት ጥበቃ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት ስሇሆነ 
ነው፡፡  
ከዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነት ተጠቃሚ 
መሆን  
 
ሇንግዴ መስፋፋት ማነቆ የሆኑትን የአቅርቦት ሰንሰሇት መሰናክልች 
መቀነስ ታሪፎችን በማስወገዴ ከሚገኘው ጥቅም ስዴስት እጥፍ በበሇጠ 
የዓሇም አቀፉን የሀገራት ዓመታዊ ምርት ይጨምረዋሌ፡፡ ሁለም ሀገራት 
የዲበረ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሰረተ ሌማት ያሟሊ የዴንበር 
አስተዲዯር ቢኖራቸውና ግማሽ ያህለን ስኬታማ ዓሇም አቀፍ ሌምዴ 
ተግባራዊ ማዴረግ ቢችለ የዓሇም አቀፉ የሀገራት ዓመታዊ ምርት በ2.6 
ትሪሉዮን (4.7 በመቶ) የአሜሪካ ድሊር ያዴጋሌ፡፡ አጠቃሊይ የወጪ 
ንግዴ ዯግሞ በ1.6 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር (14.5 በመቶ) 
ይጨምራሌ፡፡  
በግሌጽ እንሚታየው የዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት በንግዴ 

ሥርዓቱ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተጽእኖ የሚፈጥር መዋቅር ነው፡፡ 
ከሌምዴ እንዯታየውም እንዯ ሩዋንዲ (ኢትዮጵያና ሞሮኮ) ያለ 
ሀገራት ከዚህ በአዱስ መሌክ ከተዯራጀው የንግዴ ሥርዓት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ታሪፍን በመሰለ ማዕቀቦች ሊይ ውጤታማ 
ያሌሆኑ የፖሉሲ ውይይቶችን በማዴረግ ጊዜ ከማጥፋት ይሌቅ 
ንግዴን በማሳሇጡ ተግባር ሊይ በሚያነጣጠሩ ስሌታዊ አቅጣጫዎች 
ሊይ እያተኮሩ ነው፡፡   
አስቀዴመው በተተመኑ ክፍያዎች በጉምሩክ የሚጠፋውን የጊዜ 

ብክነት እና ተያይዞ የሚመጣውን የገንዘብ ወጪ የመቀነስ ጥረቶች 
የተሰባጠሩ የንግዴ እንቅስቃሴዎች በላልች ገበያዎች እንዱስፋፉ 
እንዱሁም በአንዴ ገበያ የተሇያዩ ምርቶች እንዱዘዋወሩ የሚያበረታቱ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ምርቶች በተዯጋጋሚ የተሇያዩ 
ዴንበሮችን በሚያቋርጡባቸው በክፍሇ-አህጉርም ሆነ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ የሀገራት የንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ተሳትፎ እንዱጨምር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታሌ፡፡   
 
የምርት ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን ከሁኔታዎች ጋር ማቀናጀት 
 
የገቢ ንግዴ ቀረጦችና ክሌከሊዎች የገቢ እቃዎች በሚመጡባቸው 
ቦታዎች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው የአንዴን ምርት ዋና መነሻ 
ሀገር ሇመወሰን  መስፈርቶች ያስፈሌጋለ፡፡እነዚህም የምርት ዋና 
መነሻ ሀገር ዯንቦች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን የማናቸውም የንግዴ 
ስምምነቶች ወሳኝ ክፍሌ ናቸው፡፡ ሇየት ሇሚለ ምርቶች ሇየት ያለ 
መዋቅሮችን በመዘርጋት የተሇየ ጥቅም ሉያገኙ በሚችለበት ጊዜ 
ሇየት ያለ የዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች  በሥራ ሊይ እንዱውለ 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
እንዯላልቹ የነጻ ንግዴ ስምምነቶች፣ በዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች 

ሊይ የሚዯረጉት ዓሇም አቀፍ ዴርዴሮች በጠንካራ የኢንደስትሪ 
ባሇቤቶች ላልችን ወዯራሳቸው ሀሳብ የማግባባት ተጽእኖ  ሥር 
መውዯቁ 

 
የማይቀር ነው፡፡ እስካሁን በተዯረጉት ስምምነቶች ምዕራብ እና 
መካከሇኛው አፍሪካ አጠቃሊይ የሆነ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦችን 
የመረጡ ሲሆን ምርጫቸው በምሥራቅ እስያ እና በፓስፊክ ቀጠና 
የሚገኙ ሀገሮች ከመረጡት መንገዴ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በላሊው ወገን 
ግብጽ፣ ኬንያ፣ እና ዯቡብ አፍሪካ የተወሰነ ምርትን ያማከሇ የመነሻ 
ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ እየገፋፉ ይገኛለ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ አንዴን 
ሴክተር ወይም በአንዴ የተወሰነ ምርት ሊይ የተመሰረተ የዯቡብ 
አፍሪካ ሀገራት  የማህበረሰብ ሌማት የመነሻ ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ  
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡    
 
የመነሻ ሀገር ዯንቦች በሀገሪቱ ውስጥ ካለ አጠቃሊይ ምስክር 

ወረቀት የመስጠት፣ የምርት ማረጋገጫ የመስጠት፣ የላልች ሀገራት 
ባሇሀብቶችን የማስተናገዴ ከመሳሰለ ዯንቦች ጋር የተጣጣሙ መሆን 
አሇባቸው፡፡ በአፍሪካ ክፍሊተ-አህጉር ምስክር ወረቀትና ማረጋገጫ 
በመስጠት ረገዴ ያለት ሌዩነቶች እጅግ በጣም ጥቂት ሲሆኑ 
በተሇይም በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንዲሳዩት የሥራ ማስኬጃ 
ወጪን ቀዯም ሲሌ እንዯታሰበው የሚጨምር ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ 
ረገዴ በቀሊለ ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ በመጀመሪያ 
የሰርተፊኬት እና ማረጋገጫ የመስጠት ዯንቦችን ሇማቀናጀት 
ከስምምነት መዴረስ ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በተቃራኒው 
በዘርፉ ውስጥ ያለ የላልች ሀገራትን ወይም የተሇየ አጋጣሚ 
ያሊቸውን ተሳታፊዎች በማስተናገዴ ረገዴ ያለ ዯንቦች በቀጠናው 
አገሮች መካከሌ የተሇያየ ነው፡፡   
 
የጥምረት ፖሉሲ አውጪዎች ማጤን 
ያሇባቸውና ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች    
ሁለም የአፍሪካ ሀገራት በተናጠሌ ከሚንቀሳቀሱ ይሌቅ በሚገባ 
የተዋቀረ ጥምረት አካሌ ቢሆኑ በተሻሇ መንገዴ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
ስሇዚህ ከክፍሇ-አህጉሩ ጥምረት የሚገኘውን ጥቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሇማሳዯግ እና ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን ሇመቀነስ ምን ዓይነት 

የፖሉሲ ምሊሾች ሉሰጡ ይገባሌ? 
 
እዚህ ጋር በመጀመሪያ የቀረቡት የጥምረት ፖሉሲ 
አውጪዎች ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፡፡  
• ብሔራዊ ጥቅሞችን ሇላሊ አካሌ አሳሌፎ የመስጠት ከፍተኛ ጭንቀት 
ውስጥ መግባት የሇባችሁም፡፡ ምክንያቱም የህግና ዯንብ አወጣጥ 
ፖሉሲዎች የተጣጣሙ እንዱሆኑ፣ መተማመን እንዱገነባ፣ እንዱሁም 
በፖሇቲካው በኩሌ ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች እንዱነሱ ጫና በማዴረግ 
የራሱን ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

• የተቋማትን መሰረተ ሌማት ቸሌ አትበለ (የትራንስፖርትና 
ትራንዚት ሥርዓት የመሳሰለት) እነዚህ ከመሬት መሰረተ ሌማት 
(መንገድች፣ የባቡር መስመሮች፣ ዴሌዴዮች፣ ወዯቦች) ግንባታ 
ምክንያት የሚፈሰውን የኢንቨስትመንት ጥቅሞች እንዴናጭዴ 
በማዴረግ ረገዴ እጅግ አስፈሊጊ ናቸው፡፡   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዴንበር አቋራጭ የአቅርቦት 

ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር 

የጉምሩክ አስተዲዯርን 

ማሻሻሌና ቀሊሌና ግሌጽ 

የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር 

ዯንቦችን በጥቅም ሊይ ማዋሌ 

እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 
 

 
ጥበቃ ሲባሌ አንዴን ምርት የሚመሇከቱ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦች 

የሚዘጋጁት በአምራቹ የምርት ጥበቃ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት ስሇሆነ 
ነው፡፡  
ከዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነት ተጠቃሚ 
መሆን  
 
ሇንግዴ መስፋፋት ማነቆ የሆኑትን የአቅርቦት ሰንሰሇት መሰናክልች 
መቀነስ ታሪፎችን በማስወገዴ ከሚገኘው ጥቅም ስዴስት እጥፍ በበሇጠ 
የዓሇም አቀፉን የሀገራት ዓመታዊ ምርት ይጨምረዋሌ፡፡ ሁለም ሀገራት 
የዲበረ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሰረተ ሌማት ያሟሊ የዴንበር 
አስተዲዯር ቢኖራቸውና ግማሽ ያህለን ስኬታማ ዓሇም አቀፍ ሌምዴ 
ተግባራዊ ማዴረግ ቢችለ የዓሇም አቀፉ የሀገራት ዓመታዊ ምርት በ2.6 
ትሪሉዮን (4.7 በመቶ) የአሜሪካ ድሊር ያዴጋሌ፡፡ አጠቃሊይ የወጪ 
ንግዴ ዯግሞ በ1.6 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር (14.5 በመቶ) 
ይጨምራሌ፡፡  
በግሌጽ እንሚታየው የዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት በንግዴ 

ሥርዓቱ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተጽእኖ የሚፈጥር መዋቅር ነው፡፡ 
ከሌምዴ እንዯታየውም እንዯ ሩዋንዲ (ኢትዮጵያና ሞሮኮ) ያለ 
ሀገራት ከዚህ በአዱስ መሌክ ከተዯራጀው የንግዴ ሥርዓት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ታሪፍን በመሰለ ማዕቀቦች ሊይ ውጤታማ 
ያሌሆኑ የፖሉሲ ውይይቶችን በማዴረግ ጊዜ ከማጥፋት ይሌቅ 
ንግዴን በማሳሇጡ ተግባር ሊይ በሚያነጣጠሩ ስሌታዊ አቅጣጫዎች 
ሊይ እያተኮሩ ነው፡፡   
አስቀዴመው በተተመኑ ክፍያዎች በጉምሩክ የሚጠፋውን የጊዜ 

ብክነት እና ተያይዞ የሚመጣውን የገንዘብ ወጪ የመቀነስ ጥረቶች 
የተሰባጠሩ የንግዴ እንቅስቃሴዎች በላልች ገበያዎች እንዱስፋፉ 
እንዱሁም በአንዴ ገበያ የተሇያዩ ምርቶች እንዱዘዋወሩ የሚያበረታቱ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ምርቶች በተዯጋጋሚ የተሇያዩ 
ዴንበሮችን በሚያቋርጡባቸው በክፍሇ-አህጉርም ሆነ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ የሀገራት የንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ተሳትፎ እንዱጨምር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታሌ፡፡   
 
የምርት ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን ከሁኔታዎች ጋር ማቀናጀት 
 
የገቢ ንግዴ ቀረጦችና ክሌከሊዎች የገቢ እቃዎች በሚመጡባቸው 
ቦታዎች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው የአንዴን ምርት ዋና መነሻ 
ሀገር ሇመወሰን  መስፈርቶች ያስፈሌጋለ፡፡እነዚህም የምርት ዋና 
መነሻ ሀገር ዯንቦች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን የማናቸውም የንግዴ 
ስምምነቶች ወሳኝ ክፍሌ ናቸው፡፡ ሇየት ሇሚለ ምርቶች ሇየት ያለ 
መዋቅሮችን በመዘርጋት የተሇየ ጥቅም ሉያገኙ በሚችለበት ጊዜ 
ሇየት ያለ የዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች  በሥራ ሊይ እንዱውለ 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
እንዯላልቹ የነጻ ንግዴ ስምምነቶች፣ በዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች 

ሊይ የሚዯረጉት ዓሇም አቀፍ ዴርዴሮች በጠንካራ የኢንደስትሪ 
ባሇቤቶች ላልችን ወዯራሳቸው ሀሳብ የማግባባት ተጽእኖ  ሥር 
መውዯቁ 

 
የማይቀር ነው፡፡ እስካሁን በተዯረጉት ስምምነቶች ምዕራብ እና 
መካከሇኛው አፍሪካ አጠቃሊይ የሆነ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦችን 
የመረጡ ሲሆን ምርጫቸው በምሥራቅ እስያ እና በፓስፊክ ቀጠና 
የሚገኙ ሀገሮች ከመረጡት መንገዴ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በላሊው ወገን 
ግብጽ፣ ኬንያ፣ እና ዯቡብ አፍሪካ የተወሰነ ምርትን ያማከሇ የመነሻ 
ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ እየገፋፉ ይገኛለ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ አንዴን 
ሴክተር ወይም በአንዴ የተወሰነ ምርት ሊይ የተመሰረተ የዯቡብ 
አፍሪካ ሀገራት  የማህበረሰብ ሌማት የመነሻ ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ  
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡    
 
የመነሻ ሀገር ዯንቦች በሀገሪቱ ውስጥ ካለ አጠቃሊይ ምስክር 

ወረቀት የመስጠት፣ የምርት ማረጋገጫ የመስጠት፣ የላልች ሀገራት 
ባሇሀብቶችን የማስተናገዴ ከመሳሰለ ዯንቦች ጋር የተጣጣሙ መሆን 
አሇባቸው፡፡ በአፍሪካ ክፍሊተ-አህጉር ምስክር ወረቀትና ማረጋገጫ 
በመስጠት ረገዴ ያለት ሌዩነቶች እጅግ በጣም ጥቂት ሲሆኑ 
በተሇይም በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንዲሳዩት የሥራ ማስኬጃ 
ወጪን ቀዯም ሲሌ እንዯታሰበው የሚጨምር ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ 
ረገዴ በቀሊለ ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ በመጀመሪያ 
የሰርተፊኬት እና ማረጋገጫ የመስጠት ዯንቦችን ሇማቀናጀት 
ከስምምነት መዴረስ ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በተቃራኒው 
በዘርፉ ውስጥ ያለ የላልች ሀገራትን ወይም የተሇየ አጋጣሚ 
ያሊቸውን ተሳታፊዎች በማስተናገዴ ረገዴ ያለ ዯንቦች በቀጠናው 
አገሮች መካከሌ የተሇያየ ነው፡፡   
 
የጥምረት ፖሉሲ አውጪዎች ማጤን 
ያሇባቸውና ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች    
ሁለም የአፍሪካ ሀገራት በተናጠሌ ከሚንቀሳቀሱ ይሌቅ በሚገባ 
የተዋቀረ ጥምረት አካሌ ቢሆኑ በተሻሇ መንገዴ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
ስሇዚህ ከክፍሇ-አህጉሩ ጥምረት የሚገኘውን ጥቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሇማሳዯግ እና ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን ሇመቀነስ ምን ዓይነት 

የፖሉሲ ምሊሾች ሉሰጡ ይገባሌ? 
 
እዚህ ጋር በመጀመሪያ የቀረቡት የጥምረት ፖሉሲ 
አውጪዎች ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፡፡  
• ብሔራዊ ጥቅሞችን ሇላሊ አካሌ አሳሌፎ የመስጠት ከፍተኛ ጭንቀት 
ውስጥ መግባት የሇባችሁም፡፡ ምክንያቱም የህግና ዯንብ አወጣጥ 
ፖሉሲዎች የተጣጣሙ እንዱሆኑ፣ መተማመን እንዱገነባ፣ እንዱሁም 
በፖሇቲካው በኩሌ ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች እንዱነሱ ጫና በማዴረግ 
የራሱን ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

• የተቋማትን መሰረተ ሌማት ቸሌ አትበለ (የትራንስፖርትና 
ትራንዚት ሥርዓት የመሳሰለት) እነዚህ ከመሬት መሰረተ ሌማት 
(መንገድች፣ የባቡር መስመሮች፣ ዴሌዴዮች፣ ወዯቦች) ግንባታ 
ምክንያት የሚፈሰውን የኢንቨስትመንት ጥቅሞች እንዴናጭዴ 
በማዴረግ ረገዴ እጅግ አስፈሊጊ ናቸው፡፡   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዴንበር አቋራጭ የአቅርቦት 

ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር 

የጉምሩክ አስተዲዯርን 

ማሻሻሌና ቀሊሌና ግሌጽ 

የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር 

ዯንቦችን በጥቅም ሊይ ማዋሌ 

እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 
 

 
ጥበቃ ሲባሌ አንዴን ምርት የሚመሇከቱ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦች 

የሚዘጋጁት በአምራቹ የምርት ጥበቃ ፍሊጎቶች ሊይ በመመስረት ስሇሆነ 
ነው፡፡  
ከዓሇም የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ማሳሇጫ ስምምነት ተጠቃሚ 
መሆን  
 
ሇንግዴ መስፋፋት ማነቆ የሆኑትን የአቅርቦት ሰንሰሇት መሰናክልች 
መቀነስ ታሪፎችን በማስወገዴ ከሚገኘው ጥቅም ስዴስት እጥፍ በበሇጠ 
የዓሇም አቀፉን የሀገራት ዓመታዊ ምርት ይጨምረዋሌ፡፡ ሁለም ሀገራት 
የዲበረ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሰረተ ሌማት ያሟሊ የዴንበር 
አስተዲዯር ቢኖራቸውና ግማሽ ያህለን ስኬታማ ዓሇም አቀፍ ሌምዴ 
ተግባራዊ ማዴረግ ቢችለ የዓሇም አቀፉ የሀገራት ዓመታዊ ምርት በ2.6 
ትሪሉዮን (4.7 በመቶ) የአሜሪካ ድሊር ያዴጋሌ፡፡ አጠቃሊይ የወጪ 
ንግዴ ዯግሞ በ1.6 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር (14.5 በመቶ) 
ይጨምራሌ፡፡  
በግሌጽ እንሚታየው የዓሇም አቀፉ የእሴት ሰንሰሇት በንግዴ 

ሥርዓቱ ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ ተጽእኖ የሚፈጥር መዋቅር ነው፡፡ 
ከሌምዴ እንዯታየውም እንዯ ሩዋንዲ (ኢትዮጵያና ሞሮኮ) ያለ 
ሀገራት ከዚህ በአዱስ መሌክ ከተዯራጀው የንግዴ ሥርዓት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ታሪፍን በመሰለ ማዕቀቦች ሊይ ውጤታማ 
ያሌሆኑ የፖሉሲ ውይይቶችን በማዴረግ ጊዜ ከማጥፋት ይሌቅ 
ንግዴን በማሳሇጡ ተግባር ሊይ በሚያነጣጠሩ ስሌታዊ አቅጣጫዎች 
ሊይ እያተኮሩ ነው፡፡   
አስቀዴመው በተተመኑ ክፍያዎች በጉምሩክ የሚጠፋውን የጊዜ 

ብክነት እና ተያይዞ የሚመጣውን የገንዘብ ወጪ የመቀነስ ጥረቶች 
የተሰባጠሩ የንግዴ እንቅስቃሴዎች በላልች ገበያዎች እንዱስፋፉ 
እንዱሁም በአንዴ ገበያ የተሇያዩ ምርቶች እንዱዘዋወሩ የሚያበረታቱ 
ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ምርቶች በተዯጋጋሚ የተሇያዩ 
ዴንበሮችን በሚያቋርጡባቸው በክፍሇ-አህጉርም ሆነ በዓሇም አቀፍ 
ዯረጃ የሀገራት የንግዴ አቅርቦት ሰንሰሇት ተሳትፎ እንዱጨምር 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታሌ፡፡   
 
የምርት ዋና መነሻ ሀገር ዯንቦችን ከሁኔታዎች ጋር ማቀናጀት 
 
የገቢ ንግዴ ቀረጦችና ክሌከሊዎች የገቢ እቃዎች በሚመጡባቸው 
ቦታዎች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው የአንዴን ምርት ዋና መነሻ 
ሀገር ሇመወሰን  መስፈርቶች ያስፈሌጋለ፡፡እነዚህም የምርት ዋና 
መነሻ ሀገር ዯንቦች ተብሇው የሚጠሩ ሲሆን የማናቸውም የንግዴ 
ስምምነቶች ወሳኝ ክፍሌ ናቸው፡፡ ሇየት ሇሚለ ምርቶች ሇየት ያለ 
መዋቅሮችን በመዘርጋት የተሇየ ጥቅም ሉያገኙ በሚችለበት ጊዜ 
ሇየት ያለ የዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች  በሥራ ሊይ እንዱውለ 
ይዯረጋሌ፡፡ 
 
እንዯላልቹ የነጻ ንግዴ ስምምነቶች፣ በዋና መነሻ ሀገር ዯንቦች 

ሊይ የሚዯረጉት ዓሇም አቀፍ ዴርዴሮች በጠንካራ የኢንደስትሪ 
ባሇቤቶች ላልችን ወዯራሳቸው ሀሳብ የማግባባት ተጽእኖ  ሥር 
መውዯቁ 

 
የማይቀር ነው፡፡ እስካሁን በተዯረጉት ስምምነቶች ምዕራብ እና 
መካከሇኛው አፍሪካ አጠቃሊይ የሆነ የምርት መነሻ ሀገር ዯንቦችን 
የመረጡ ሲሆን ምርጫቸው በምሥራቅ እስያ እና በፓስፊክ ቀጠና 
የሚገኙ ሀገሮች ከመረጡት መንገዴ ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በላሊው ወገን 
ግብጽ፣ ኬንያ፣ እና ዯቡብ አፍሪካ የተወሰነ ምርትን ያማከሇ የመነሻ 
ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ እየገፋፉ ይገኛለ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ አንዴን 
ሴክተር ወይም በአንዴ የተወሰነ ምርት ሊይ የተመሰረተ የዯቡብ 
አፍሪካ ሀገራት  የማህበረሰብ ሌማት የመነሻ ሀገር ዯንቦች እንዱወጡ  
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡    
 
የመነሻ ሀገር ዯንቦች በሀገሪቱ ውስጥ ካለ አጠቃሊይ ምስክር 

ወረቀት የመስጠት፣ የምርት ማረጋገጫ የመስጠት፣ የላልች ሀገራት 
ባሇሀብቶችን የማስተናገዴ ከመሳሰለ ዯንቦች ጋር የተጣጣሙ መሆን 
አሇባቸው፡፡ በአፍሪካ ክፍሊተ-አህጉር ምስክር ወረቀትና ማረጋገጫ 
በመስጠት ረገዴ ያለት ሌዩነቶች እጅግ በጣም ጥቂት ሲሆኑ 
በተሇይም በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች እንዲሳዩት የሥራ ማስኬጃ 
ወጪን ቀዯም ሲሌ እንዯታሰበው የሚጨምር ሆኖ ካሌተገኘ በዚህ 
ረገዴ በቀሊለ ስምምነት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ በመጀመሪያ 
የሰርተፊኬት እና ማረጋገጫ የመስጠት ዯንቦችን ሇማቀናጀት 
ከስምምነት መዴረስ ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በተቃራኒው 
በዘርፉ ውስጥ ያለ የላልች ሀገራትን ወይም የተሇየ አጋጣሚ 
ያሊቸውን ተሳታፊዎች በማስተናገዴ ረገዴ ያለ ዯንቦች በቀጠናው 
አገሮች መካከሌ የተሇያየ ነው፡፡   
 
የጥምረት ፖሉሲ አውጪዎች ማጤን 
ያሇባቸውና ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች    
ሁለም የአፍሪካ ሀገራት በተናጠሌ ከሚንቀሳቀሱ ይሌቅ በሚገባ 
የተዋቀረ ጥምረት አካሌ ቢሆኑ በተሻሇ መንገዴ ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
ስሇዚህ ከክፍሇ-አህጉሩ ጥምረት የሚገኘውን ጥቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሇማሳዯግ እና ሉኖሩ የሚችለ ስጋቶችን ሇመቀነስ ምን ዓይነት 

የፖሉሲ ምሊሾች ሉሰጡ ይገባሌ? 
 
እዚህ ጋር በመጀመሪያ የቀረቡት የጥምረት ፖሉሲ 
አውጪዎች ሉያስወግዶቸው የሚገቡ ነጥቦች ናቸው፡፡  
• ብሔራዊ ጥቅሞችን ሇላሊ አካሌ አሳሌፎ የመስጠት ከፍተኛ ጭንቀት 
ውስጥ መግባት የሇባችሁም፡፡ ምክንያቱም የህግና ዯንብ አወጣጥ 
ፖሉሲዎች የተጣጣሙ እንዱሆኑ፣ መተማመን እንዱገነባ፣ እንዱሁም 
በፖሇቲካው በኩሌ ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች እንዱነሱ ጫና በማዴረግ 
የራሱን ሚና ይጫወታሌ፡፡ 

• የተቋማትን መሰረተ ሌማት ቸሌ አትበለ (የትራንስፖርትና 
ትራንዚት ሥርዓት የመሳሰለት) እነዚህ ከመሬት መሰረተ ሌማት 
(መንገድች፣ የባቡር መስመሮች፣ ዴሌዴዮች፣ ወዯቦች) ግንባታ 
ምክንያት የሚፈሰውን የኢንቨስትመንት ጥቅሞች እንዴናጭዴ 
በማዴረግ ረገዴ እጅግ አስፈሊጊ ናቸው፡፡   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዴንበር አቋራጭ የአቅርቦት 

ሰንሰሇቶችን ሇማዲበር 

የጉምሩክ አስተዲዯርን 

ማሻሻሌና ቀሊሌና ግሌጽ 

የሆኑ የምርቱ ዋና መነሻ ሀገር 

ዯንቦችን በጥቅም ሊይ ማዋሌ 

እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
በሀገራት መካከሌ የሁሇትዮሽ 

ታሪፎችንና ታሪፍ የሇሽ 

ማነቆዎችን በመቀነስ ረገዴ 

እየተዯረገ ያሇውን መሻሻሌ 

ተቆጣጠሩ፡፡ የምሥራቅ 

አፍሪካ የትብብር መዴረክ 

የጋራ ገበያ የመመዘኛ 

መስፈርት (ስኮር ካርዴ) 

በማዘጋጀት፣ በሀብት 

(ካፒታሌ)፣ አገሌግልቶችና 

እቃዎች ነጻ ዝውውር ሊይ 

የተዯረጉ ስምምነቶች 

በተግባር ሊይ መዋሊቸውን 

በመቆጣጠር ተግባሩን 

ይወጣሌ፡፡ 
 

 
  
• ጥምረቱ የሚያተኩረው እና የምጣኔ ሀብት ማዲበር እንቅስቃሴዎች 
የሚጠቅመው ትሊሌቅ ሀገሮችን ነው ብሊችሁ አትመኑ፡፡ የንግዴ 
እንቅስቃሴዎች መሳሇጥ በሁለም ቀጠናዎች የምጣኔ ሀብት 
እንቅስቃሴዎች እንዱስፋፉ መንገዴ የሚጠርግ ነው፡፡ 

• በዴህነት ሥር የሚኖሩ ማኅበረሰቦች በመሰረታዊ ሸቀጦች 
ሇምሳላ ሩዝ እና ስኳር ሊይ በሚጣለ ከፍተኛ የዋጋ ተመኖች 
(ታሪፍ) የተነሳ የሚዯርስባቸውን ጉዲት አቅሌሊችሁ 
አትመሌከቱ፡፡ ሇምሳላ በምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ትብብር 
ሕብረቶች የውጭ ምርቶች ሊይ ከፍተኛ ተመን ሲጣሌ 
በምሥራቅ አፍሪካ የትስስር ማህበረሰቦች ዯግሞ ያነሰ ተመን 
ይታያሌ፡፡  

• አንዴን ሴክተር ያማከሇ ወይም አንዴን የምርት ዓይነት 
የሚጠቅም የመነሻ ሀገር ዯንቦችን አትዯንግጉ፡፡ ይሁን እንጂ 
በፖሉሲው ጎራ ባለ አካሊት ዘንዴ እንዯሚወራው ከሆነ የአፍሪካ 
የንግዴ ተዯራዲሪዎች የተሇየ ትኩረት ይሰጣቸው ዘንዴ 800 
ምርቶችን ሇይተው አስቀምጠዋሌ፡፡   

 
አሁን በንግደ ዓሇም መዯረግ ወዲሇባቸው ነገሮች እንሂዴ፡፡  
• በሀገራት መካከሌ የሁሇትዮሽ ታሪፎችንና ታሪፍ የሇሽ 
ማነቆዎችን በመቀነስ ረገዴ እየተዯረገ ያሇውን መሻሻሌ 
መቆጣጠር፣ የምሥራቅ አፍሪካ የትብብር መዴረክ የጋራ ገበያ 
የመመዘኛ መስፈርት (ስኮር ካርዴ) በማዘጋጀት፣ በሀብት 
(ካፒታሌ)፣ አገሌግልቶችና እቃዎቸ ነጻ ዝውውር ሊይ የተዯረጉ 
ስምምነቶች በተግባር ሊይ መዋሊቸውን በመቆጣጠር ተግባሩን 
ይወጣሌ፡፡    

• በዛሬው ጊዜ የሚሰራባቸውን ሁለንም የሁሇትዮሽ የማዕቀብ 
ታሪፎች በአፍሪካ ውስጥ ማስወገዴ እና የምርት መነሻ ሀገርን 
ዯንቦች ቀሊሌና እንዯሁኔታው የሚሇዋወጡ እንዱሁም ግሌጽ 
ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ በአፍሪካ ሀገራት መካከሌ ያሇውን 
የንግዴ ሌውውጥ በ15 በመቶ የሚያሳዴግ ሲሆን 2.8 ቢሌየን 
የአሜሪካ ድሊር ገቢም ያስገኛሌ፡፡ የገንዘቡ መጠን ትንሽ ሉመስሌ 
ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የዓሇም የምጣኔ ሀብት ሂዯት ራስን 
በመጠበቅ ሊይ የተመረኮዘ በሆነበት በአሁኑ ጊዜ በቻይናና 
አሜሪካ ፍጥጫ ሥር እና በብሪታኒያ እና የአውሮፓ ክፍፍሌ 
ወቅት በዯስታ ሌንቀበሇው የሚገባ እርምጃ ነው፡፡ 

 
• በአፍሪካ የንግዴ ሌውውጥ እና ሽርክና ሊይ በምርቶችና 
አገሌግልቶች ንግዴ ሊይ በሁለም ሀገራት ማሇት በሚቻሌ ሁኔታ 
በአጠቃሊይ ጋሬጣ ሆነው የቆዩትን ታሪፍ የሇሽ ማነቆዎች አንዴን 
ሁለም የሚመርጠውን ሀገር በምሳላነት በማስጀመር ማስወገዴ፤ 
ታሪፍ በሚወገዴበት ጊዜ የንግዴ እንቅስቃሴው የሚጨምር ሲሆን 
ከዚህ የሚገኘውን ገቢ በማሳዯግ አጠቃሊይ 37 ቢሉየን የአሜሪካ 
ድሊር ገቢ እንዱገኝ ያዯርጋሌ፡፡ አህጉሪቱ የምታገኘውን የታሪፍ ገቢ 
እስከ 15 ቢሉየን ያሳዴጋሌ፡፡ ይህ ቀሊሌ የማይባሌ ሇውጥ ይሆናሌ፡፡  

• በተጨማሪም የዓሇም የንግዴ ዴርጅትን የንግዴ ማሳሇጫ 
ስምምነት በተግባር ሊይ በማዋሌ ዴንበር ሇማቋረጥ 
የሚወስዯውን ጊዜ እና ከታሪፍ የሇሽ እርምጃዎች ጋር በተያያዘ 
የሚከሰተውን ወጪ ሇመቀነስ መሞከር ተገቢ ነው፡፡ የታሪፍና 
ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች መነሳት በገቢ ሲሰሊ 3.5 በመቶ 
የሚሆነውን የአህጉሪቷን ሀገራዊ ምርት የሚሸፍን ይሆናሌ፡፡ 
ከዚህ የሚገኘውንም አጠቃሊይ የገቢ መጠን ከ100 ቢሉየን 
የአሜሪካ ድሊር በሊይ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 
 
 

 
  
• ላልች በማዯግ ሊይ የሚገኙ ሀገራት እንዯምሳላነት በተመረጡ 
ሀገራት መሪነት የታሪፍና ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦቻቸውን በግማሽ 
ቢቀንሱ ሉያመጣ የሚችሇውን ውጤት ከግምት ማስገባት 
ይጠቅማሌ፡፡ ይህ የአፍሪካ ዓመታዊ ሀገራዊ ምርት ወዯ 4.5 
በመቶ እንዱያዴግ ሲያዯርግ የተጨማሪ 31 ቢሉየን የአሜሪካ 
ድሊር ትርፍ በማስገኘት አጠቃሊይ ገቢውን ወዯ 134 ቢሉየን 
የአሜሪካ ድሊር ከፍ ያዯርገዋሌ፡፡      

• በተጨማሪም በገቢያቸው ከበሇጸጉ ሀገራት የገቢ ንግዴ ታሪፍ 
0.2 በመቶ ይገኛሌ ብሇን ማሰብ እንችሊሇን፡፡ ይህ በዓመት ሲሰሊ 
850 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር ስሇሚያመጣ የንግዴ ማሳሇጫ 
ፕሮጀክቶች የሚዯገፉበት የገንዘብ ምንጭ መሆን ይችሊሌ፡፡ 

 
  

ሇሕዝብ ጥቅም ሇሚውለ ግብዓቶች የተሇየ ትኩረት መስጠት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ በዚህ እያንዲንደ ሀገር እንዯሚጠቀም ሳይታሇም 
የተፈታ ሲሆን በተሇይ ዯግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው ሀገራት ግንባር 
ቀዯም ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
• በቀጠናው የመዋዕሇ ንዋይ አስተዲዯርን በማቀናጀት በሚገባ የተጠኑ 
መዋቅሮችን ጠበቅ በማዴረግ ዴንበር አቋራጭ የመዋዕሇ ንዋይ 
ፍሰትን ሇመቆጣጠርና በተገቢ ምክንያት ሊይ ያሌተመሰረቱ የቀሩ 
ሕጋዊ ማነቆዎችን በማስወገዴ የንግዴ ሌውውጥና የመዋዕሇ ንዋይ 
ፍሰት የተጠናከረ እንዱሆን ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  

• የኤላክትሪክ ኃይሌ በዴንበር አቋራጭ ንግዴ ሊይ ከሚጫወተው 
ከፍተኛ ሚና አንጻር በዚህ ረገዴ የሚኖረው አቅርቦት  የሀገራት 
የንግዴ ግንኙነትን ሇማጠናከር ያስችሊሌ፡፡በሰሜን አውሮፓ 
የሚገኘው የኖርዴ የኃይሌ ምንጭ ተሞክሮ እንዲሳየው ከጥቂት 
ሀገራት በመጀመር አቅምን ሇመገንባት ከላሊ ምንጭ የገንዘብ 
እርዲታ ሇማግኘት መሞከር ይጠቅማሌ፡፡ የሚመረተውን ኃይሌ 
ከአቅርቦት ጋር በማቀናጀት በዚህም በቂ የኃይሌ አቅርቦት 
በመስጠት አስተማማኝነትን ማረጋገጥና ውዴዴርን ማበረታታት 
ይቻሊሌ፡፡  

 
አየራችሁን ሇውዴዴር ክፍት ማዴረግ ይጠቅማሌ፤ 
ሞዛምቢክ ይህንን መርህ በመከተሌ ሇውጭ ሀገር 
የትራንስፖርት ኩባንያዎች አየሯን ፈቅዲሇች፡፡ እ.ኤ.አ 
በጃንዋሪ 2019 ወዯ ውይይት መዴረክ  

• የመጣው የአፍሪካ ሕብረት የተናጠሌ የአየር 
የትራንስፓርት ገበያ መርህ እስካሁን በ22 ሀገራት 
የተፈረመ ሲሆን ይህ 75 በመቶ የሚሆነውን በአፍሪካ 
ሀገራት መካከሌ ያሇውን የአየር ትራንስፓርት ሽፋን 
የሚይዝ ይሆናሌ፡፡ የሞሮኮ አየርን ሇውዴዴር ክፍት 
የማዴረግ መርህ የሚያሳየው የአየር ትራንስፓርት 
ዋጋን መቀነስና አዲዱስ መዲረሻዎችን በመጨመር 
የአየር ትራንስፓርት ተጠቃሚዎችን በሀምሳ በመቶ 
(በቱኒዚያ ይህ ቁጥር 10 በመቶ ብቻ ነው) መጨመር 
መቻለን እና በአየር መንገደ ተጠቃሚ የሆኑትን 
ዝቅተኛ ዋጋ 
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ዋና ዋና ነጥቦች

 
የሚያስከፍለ አየር መንገድች ዴርሻ በ2006 ከነበረበት ሶስት 
ከመቶ በ2010 ወዯ 36 በመቶ ማሳዯግ መቻለን ነው፡፡ (በቱኒዚያ 
ይህ ከ7 በመቶ ወዯ 10 በመቶ ብቻ ነው)፡፡    

• በ2016 ሇውይይት የቀረበውን እና በ2020 ሙለ ሇሙለ ተግባራዊ 
ይሆናሌ ተብል የሚታሰበውን የአፍሪካ የጋራ ፓስፓርት 
በማጽዯቅና በሥራ ሊይ እንዱውሌ የበኩሊችሁን አስተዋጽኦ 
በማበርከት ዴንበሮቻችሁ ሰዎች በነጻነት ከቦታ ቦታ 
የሚዘዋወሩባቸው ይሆኑ ዘንዴ ክፍት አዴርጓቸው፡፡ 

 

  
 

 
በቀጠናው የመዋዕሇ 
ንዋይ አስተዲዯርን 
በማቀናጀት በሚገባ 
የተጠኑ መዋቅሮችን 
ጠበቅ በማዴረግ 
ዴንበር አቋራጭ 
የመዋዕሇ ንዋይ ፍሰትን 
መቆጣጠር ተገቢ 
ይሆናሌ፡፡   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዋና ዋና ነጥቦች x xiii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
በሀገራት መካከሌ የሁሇትዮሽ 

ታሪፎችንና ታሪፍ የሇሽ 

ማነቆዎችን በመቀነስ ረገዴ 

እየተዯረገ ያሇውን መሻሻሌ 

ተቆጣጠሩ፡፡ የምሥራቅ 

አፍሪካ የትብብር መዴረክ 

የጋራ ገበያ የመመዘኛ 

መስፈርት (ስኮር ካርዴ) 

በማዘጋጀት፣ በሀብት 

(ካፒታሌ)፣ አገሌግልቶችና 

እቃዎች ነጻ ዝውውር ሊይ 

የተዯረጉ ስምምነቶች 

በተግባር ሊይ መዋሊቸውን 

በመቆጣጠር ተግባሩን 

ይወጣሌ፡፡ 
 

 
  
• ጥምረቱ የሚያተኩረው እና የምጣኔ ሀብት ማዲበር እንቅስቃሴዎች 
የሚጠቅመው ትሊሌቅ ሀገሮችን ነው ብሊችሁ አትመኑ፡፡ የንግዴ 
እንቅስቃሴዎች መሳሇጥ በሁለም ቀጠናዎች የምጣኔ ሀብት 
እንቅስቃሴዎች እንዱስፋፉ መንገዴ የሚጠርግ ነው፡፡ 

• በዴህነት ሥር የሚኖሩ ማኅበረሰቦች በመሰረታዊ ሸቀጦች 
ሇምሳላ ሩዝ እና ስኳር ሊይ በሚጣለ ከፍተኛ የዋጋ ተመኖች 
(ታሪፍ) የተነሳ የሚዯርስባቸውን ጉዲት አቅሌሊችሁ 
አትመሌከቱ፡፡ ሇምሳላ በምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ትብብር 
ሕብረቶች የውጭ ምርቶች ሊይ ከፍተኛ ተመን ሲጣሌ 
በምሥራቅ አፍሪካ የትስስር ማህበረሰቦች ዯግሞ ያነሰ ተመን 
ይታያሌ፡፡  

• አንዴን ሴክተር ያማከሇ ወይም አንዴን የምርት ዓይነት 
የሚጠቅም የመነሻ ሀገር ዯንቦችን አትዯንግጉ፡፡ ይሁን እንጂ 
በፖሉሲው ጎራ ባለ አካሊት ዘንዴ እንዯሚወራው ከሆነ የአፍሪካ 
የንግዴ ተዯራዲሪዎች የተሇየ ትኩረት ይሰጣቸው ዘንዴ 800 
ምርቶችን ሇይተው አስቀምጠዋሌ፡፡   

 
አሁን በንግደ ዓሇም መዯረግ ወዲሇባቸው ነገሮች እንሂዴ፡፡  
• በሀገራት መካከሌ የሁሇትዮሽ ታሪፎችንና ታሪፍ የሇሽ 
ማነቆዎችን በመቀነስ ረገዴ እየተዯረገ ያሇውን መሻሻሌ 
መቆጣጠር፣ የምሥራቅ አፍሪካ የትብብር መዴረክ የጋራ ገበያ 
የመመዘኛ መስፈርት (ስኮር ካርዴ) በማዘጋጀት፣ በሀብት 
(ካፒታሌ)፣ አገሌግልቶችና እቃዎቸ ነጻ ዝውውር ሊይ የተዯረጉ 
ስምምነቶች በተግባር ሊይ መዋሊቸውን በመቆጣጠር ተግባሩን 
ይወጣሌ፡፡    

• በዛሬው ጊዜ የሚሰራባቸውን ሁለንም የሁሇትዮሽ የማዕቀብ 
ታሪፎች በአፍሪካ ውስጥ ማስወገዴ እና የምርት መነሻ ሀገርን 
ዯንቦች ቀሊሌና እንዯሁኔታው የሚሇዋወጡ እንዱሁም ግሌጽ 
ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ በአፍሪካ ሀገራት መካከሌ ያሇውን 
የንግዴ ሌውውጥ በ15 በመቶ የሚያሳዴግ ሲሆን 2.8 ቢሌየን 
የአሜሪካ ድሊር ገቢም ያስገኛሌ፡፡ የገንዘቡ መጠን ትንሽ ሉመስሌ 
ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የዓሇም የምጣኔ ሀብት ሂዯት ራስን 
በመጠበቅ ሊይ የተመረኮዘ በሆነበት በአሁኑ ጊዜ በቻይናና 
አሜሪካ ፍጥጫ ሥር እና በብሪታኒያ እና የአውሮፓ ክፍፍሌ 
ወቅት በዯስታ ሌንቀበሇው የሚገባ እርምጃ ነው፡፡ 

 
• በአፍሪካ የንግዴ ሌውውጥ እና ሽርክና ሊይ በምርቶችና 
አገሌግልቶች ንግዴ ሊይ በሁለም ሀገራት ማሇት በሚቻሌ ሁኔታ 
በአጠቃሊይ ጋሬጣ ሆነው የቆዩትን ታሪፍ የሇሽ ማነቆዎች አንዴን 
ሁለም የሚመርጠውን ሀገር በምሳላነት በማስጀመር ማስወገዴ፤ 
ታሪፍ በሚወገዴበት ጊዜ የንግዴ እንቅስቃሴው የሚጨምር ሲሆን 
ከዚህ የሚገኘውን ገቢ በማሳዯግ አጠቃሊይ 37 ቢሉየን የአሜሪካ 
ድሊር ገቢ እንዱገኝ ያዯርጋሌ፡፡ አህጉሪቱ የምታገኘውን የታሪፍ ገቢ 
እስከ 15 ቢሉየን ያሳዴጋሌ፡፡ ይህ ቀሊሌ የማይባሌ ሇውጥ ይሆናሌ፡፡  

• በተጨማሪም የዓሇም የንግዴ ዴርጅትን የንግዴ ማሳሇጫ 
ስምምነት በተግባር ሊይ በማዋሌ ዴንበር ሇማቋረጥ 
የሚወስዯውን ጊዜ እና ከታሪፍ የሇሽ እርምጃዎች ጋር በተያያዘ 
የሚከሰተውን ወጪ ሇመቀነስ መሞከር ተገቢ ነው፡፡ የታሪፍና 
ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦች መነሳት በገቢ ሲሰሊ 3.5 በመቶ 
የሚሆነውን የአህጉሪቷን ሀገራዊ ምርት የሚሸፍን ይሆናሌ፡፡ 
ከዚህ የሚገኘውንም አጠቃሊይ የገቢ መጠን ከ100 ቢሉየን 
የአሜሪካ ድሊር በሊይ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፡፡ 
 
 

 
  
• ላልች በማዯግ ሊይ የሚገኙ ሀገራት እንዯምሳላነት በተመረጡ 
ሀገራት መሪነት የታሪፍና ታሪፍ የሇሽ ማዕቀቦቻቸውን በግማሽ 
ቢቀንሱ ሉያመጣ የሚችሇውን ውጤት ከግምት ማስገባት 
ይጠቅማሌ፡፡ ይህ የአፍሪካ ዓመታዊ ሀገራዊ ምርት ወዯ 4.5 
በመቶ እንዱያዴግ ሲያዯርግ የተጨማሪ 31 ቢሉየን የአሜሪካ 
ድሊር ትርፍ በማስገኘት አጠቃሊይ ገቢውን ወዯ 134 ቢሉየን 
የአሜሪካ ድሊር ከፍ ያዯርገዋሌ፡፡      

• በተጨማሪም በገቢያቸው ከበሇጸጉ ሀገራት የገቢ ንግዴ ታሪፍ 
0.2 በመቶ ይገኛሌ ብሇን ማሰብ እንችሊሇን፡፡ ይህ በዓመት ሲሰሊ 
850 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር ስሇሚያመጣ የንግዴ ማሳሇጫ 
ፕሮጀክቶች የሚዯገፉበት የገንዘብ ምንጭ መሆን ይችሊሌ፡፡ 

 
  

ሇሕዝብ ጥቅም ሇሚውለ ግብዓቶች የተሇየ ትኩረት መስጠት 
ያስፈሌጋሌ፡፡ በዚህ እያንዲንደ ሀገር እንዯሚጠቀም ሳይታሇም 
የተፈታ ሲሆን በተሇይ ዯግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው ሀገራት ግንባር 
ቀዯም ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡   
• በቀጠናው የመዋዕሇ ንዋይ አስተዲዯርን በማቀናጀት በሚገባ የተጠኑ 
መዋቅሮችን ጠበቅ በማዴረግ ዴንበር አቋራጭ የመዋዕሇ ንዋይ 
ፍሰትን ሇመቆጣጠርና በተገቢ ምክንያት ሊይ ያሌተመሰረቱ የቀሩ 
ሕጋዊ ማነቆዎችን በማስወገዴ የንግዴ ሌውውጥና የመዋዕሇ ንዋይ 
ፍሰት የተጠናከረ እንዱሆን ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  

• የኤላክትሪክ ኃይሌ በዴንበር አቋራጭ ንግዴ ሊይ ከሚጫወተው 
ከፍተኛ ሚና አንጻር በዚህ ረገዴ የሚኖረው አቅርቦት  የሀገራት 
የንግዴ ግንኙነትን ሇማጠናከር ያስችሊሌ፡፡በሰሜን አውሮፓ 
የሚገኘው የኖርዴ የኃይሌ ምንጭ ተሞክሮ እንዲሳየው ከጥቂት 
ሀገራት በመጀመር አቅምን ሇመገንባት ከላሊ ምንጭ የገንዘብ 
እርዲታ ሇማግኘት መሞከር ይጠቅማሌ፡፡ የሚመረተውን ኃይሌ 
ከአቅርቦት ጋር በማቀናጀት በዚህም በቂ የኃይሌ አቅርቦት 
በመስጠት አስተማማኝነትን ማረጋገጥና ውዴዴርን ማበረታታት 
ይቻሊሌ፡፡  

 
አየራችሁን ሇውዴዴር ክፍት ማዴረግ ይጠቅማሌ፤ 
ሞዛምቢክ ይህንን መርህ በመከተሌ ሇውጭ ሀገር 
የትራንስፖርት ኩባንያዎች አየሯን ፈቅዲሇች፡፡ እ.ኤ.አ 
በጃንዋሪ 2019 ወዯ ውይይት መዴረክ  

• የመጣው የአፍሪካ ሕብረት የተናጠሌ የአየር 
የትራንስፓርት ገበያ መርህ እስካሁን በ22 ሀገራት 
የተፈረመ ሲሆን ይህ 75 በመቶ የሚሆነውን በአፍሪካ 
ሀገራት መካከሌ ያሇውን የአየር ትራንስፓርት ሽፋን 
የሚይዝ ይሆናሌ፡፡ የሞሮኮ አየርን ሇውዴዴር ክፍት 
የማዴረግ መርህ የሚያሳየው የአየር ትራንስፓርት 
ዋጋን መቀነስና አዲዱስ መዲረሻዎችን በመጨመር 
የአየር ትራንስፓርት ተጠቃሚዎችን በሀምሳ በመቶ 
(በቱኒዚያ ይህ ቁጥር 10 በመቶ ብቻ ነው) መጨመር 
መቻለን እና በአየር መንገደ ተጠቃሚ የሆኑትን 
ዝቅተኛ ዋጋ 
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ሳጥን 1. ሇቀጠናዊ ጥምረት የተመቹ ስትራቴጂዎችንና ፖሉሲዎችን ማዘጋጀት  
 
ሇአፍሪካ የተሇያዩ የምጣኔ ሀብት ዓይነቶች ሉያገሇግለ የሚችለ የጥምረቱ አጀንዲ አንዲንዴ ነጥቦች እዚህ ጋር ቀርበዋሌ፡፡  
 
የባህር በር ሇላሊቸው ኢኮኖሚዎች —-ቦትስዋና፣ ቡርኪናፋሶ፣ ቡሩንዱ፣ የመካከሇኛው አፍሪካ ሪፐብሉክ፣ቻዴ፣ ኢትዮጵያ፣ ላሶቶ፣ ማሊዊ፣ ማሉ፣ ኒጀር፣ ዯቡብ 
ሱዲን፣ ኢስዋቲኒ፣ ሩዋንዲ፣ ዩጋንዲ፣ ዛምቢያ እና ዚምባብዌ   
• ክፍሇ-አህጉራዊ የሕዝብ መጠቀሚያዎችን ሇማስፋፋት ሇሚመሇከተው አካሌ ስሌጣን የመስጠት ጥረቶችን ማጠናከር፡፡   
• በብሔራዊ ዯረጃ ዘርፈ ብዙ (መሌቲ ሞዲሌ) የባቡር፣ የመንገዴ፣ የአየር እና የነዲጅ ቱቦ መዋቅሮች ሌማትን መቀጠሌ፡፡   
• ክፍሇ-አህጉራዊ የትራንስፓርት ጣቢያዎችን ማጠናከር፣ በሰሜን ጣቢያዎች ትራንዚትና ትራንስፓርት ስምምነት መሰረት ምንም እንኳን የተገሌጋዩ ቁጥር እና ትራፊክ 
ከፍተኛ ጭማሪ ያሳየ ቢሆን ከ2011- 2015 የረዥም ርቀት ትራንስፓርት ዋጋ ከሞምባሳ እስከ ካምፓሊ በ70 በመቶ ከሞምባሳ እስከ ኪጋሉ ዯግሞ በ30 በመቶ ቀንሷሌ፡፡  
በተቃራኒው ከመካከሇኛ ጣቢያዎች የሚነሱት ጭማሪ አሳይተዋሌ ከዲሬሰሊም እስከ ካምፓሊ የ80 በመቶ ጭማሪ ከዲሬሰሊም እስከ ኪጋሉ የ36 በመቶ ጭማሪ 
ታይቷሌ፡፡ ይህን ሌዩነት ያመጣው በሰሜን ጣቢያዎች በትራንስፓርት ስርዓቱ ሊይ የተዯረገው መሻሻሌ ነው፡፡  

• የትራንስፓርት ስርዓቱን ሕጋዊ መዋቅር ማሻሻሌ፡፡ በአፍሪካ ውስጥ የባህር በር የላሊቸው ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው በርካታ ሀገራት የባህር በር ካሊቸው ወይም በመካከሇኛ 
ገቢ ሊይ ከሚገኙ ሀገራት በሊቀ መንገዴ የንግዴ ጥምረታቸውን በአፍሪካ ሀገራት መካከሌ በሚዯረገው ንግዴ ሊይ ያተኩራለ፡፡ ይሁን እንጂ 77 በመቶ የሚገመተው 
የወጪ ንግዲቸው የሚውሇው በትራንስፓርት ሊይ በመሆኑ ሇክፍሇ-አህጉራዊ እና ዓሇምአቀፍ የንግዴ ትስስር እንቅፋት ሆኖባቸዋሌ፡፡  

• የትራንዚት ንግዴን የሚያበረታቱ የተሻሻለ ኮንቬንሽኖችና የማስፈጸሚያ ዯንቦችን ሇማሻሻሌ ግፊት ማዴረግ (ሀገራት እስካሁን ከተስማሙባቸው የጋራ ዴርዴሮች በሊቀ መንገዴ)  

 
የባህር በር ሊሊቸው ኢኮኖሚዎች —-አሌጄሪያ፣ አንጎሊ፣ ቤኒን፣ ኬፕ ቨርዳ፣ ካሜሩን፣ኮሞሮስ፣ ኮንጎ፣ የኮንጎ ዳሞክራቲክ ሪፐብሉክ፣ ኮትዱቯር፣ጂቡቲ፣ ግብጽ፣ 
ኢኳቶሪያሌ ጊኒ፣ ኤርትራ፣ጋቦን፣ጋምቢያ፣ጋና፣ጊኒ ቢሳኡ፣ኬንያ፣ ሊይቤሪያ፣ ሉቢያ፣ማዲጋስካር፣ ሞሪታኒያ፣ ሞሪሸስ፣ ሞሮኮ፣ ሞዛምቢክ፣ናሚቢያ፣ናይጄሪያ፣ሳኦ ቶሜ 
እና ፕሪንሲፔ፣ሴኔጋሌ፣ሲራሉዮን፣ ሶማሉያ፣ ዯቡብ አፍሪካ፣ ሱዲን፣ ታንዛኒያ፣ ቶጎ እና ቱኒዚያ   
• የወዯብ አገሌግልቶችን ማስፋፋት፣ የመጋዘንና የጉምሩክ አስተዲዯሮችን ማሻሻሌ እና የእቃ ጫኝ መርከቦችን አገሌግልት ማሳዯግ የመጫንና የማውረዴ 
አገሌግልት የሚሰጡ ኮንቴይነሮችን ማጠናከር ያስፈሌጋሌ፡፡ በአፍሪካ የወዯብ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት ዋጋ ከዓሇም አቀፉ ተመን በ40 በመቶ ይጨምራለ፡፡ 
በወዯቦቹ ኮንቴይነሮች የሚቆዩበት ጊዜም ረዥም ነው፤ የእቃ ጫኝ መርከቦች ትራፊክ ታሪፍ ማጣሪያ (ክሉራንስ)፣ የተወሳሰበ የሰነድች ማጣራት ሂዯት፣ የኮንቴነር እቃ 
ማንሻ (ክሬን) በሰዓት ትንሽ መሆን (ከዯቡብ አፍሪካ በስተቀር)፡፡ ስሇዚህ  ሸቀጦችን በማስረከብ ረገዴ 70 በመቶ የሚሆነው መዘግየት የሚከሰተው እቃዎች በወዯቦች 
ውስጥ ሇተጨማሪ ሰዓታት እንዱቆዩ በመዯረጋቸው ነው፡፡      
• በፍተሻ ጣቢያዎች ሊይ የሚኖረውን መጨናነቅና መዘግየት በመቀነስ የባቡር መስመሮችና የመንገዴ መዋቅሮችን ፍጥነትና አስተማማኝን መጨመር እንዱሁም የጭነት 
መኪናዎችና ጥገና የሚፈሌጉ እቃ ጫኝ ተሽከርካሪዎችን ቦታ መሇየት፡፡   

• ሀገራት እስካሁን ከተስማሙባቸው የጋራ ዴርዴሮች በሊቀ መንገዴ የትራንዚት ንግዴን የሚያበረታቱ የተሻሻለ ኮንቬንሽኖችና የማስፈጸሚያ ዯንቦችን እንዱሻሻለ ግፊት ማዴረግ፡፡ 
 
ሇትሊሌቅ ኢኮኖሚዎች —--ግብጽ፣ ሞሮኮ፣ናይጄሪያ እና ዯቡብ አፍሪካ   
• ከተሇያዩ ሀገራት ከፍተኛ አመራሮች የሊቀ የውሳኔ ሰጪነት የኃሊፊነት ዴርሻ በመውሰዴ እና የሀገር ውስጥ አምራቾችን ሇመጠበቅና ውዴዴርን ሇመገዯብ የሚዯረጉ 
የውስጥ ግፊቶችን በመከሊከሌ ወዯ ጉምሩክ ሕብረት ሇሚያመጣው መንገዴ ፋና ወጊ መሆን፡፡    

 
በተፈጥሮ ሀብት ሇበሇጸጉ ሀገራት —--ቦትስዋና፣ የኮንጎ ዳሞክራቲክ ሪፐብሉክ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ኒጀር፣ ዯቡብ አፍሪካ፣ ታንዛኒያ፣ እና ዛምቢያ   
• የብሔራዊ ሀብት ቻርተርን መሰረታዊ መርሆዎች በተግባር ሊይ ማዋሌ፡፡   
• የነዲጅ፣ የጋዝ፣ የማዕዴናት ቀረጦችን የተቀናጀ በማዴረግ ሀብትን ሇመቀራመት ከሥር ከሥር የሚዯረግ ሩጫን እንዱሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣን ከፍተኛ ብዝበዛ ሇማስወገዴ 
በትብብር በመስራት፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x xiv ዋና ዋና ነጥቦች 


