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የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ከማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ አኳያ ሲቃኝ 

(ክፍል አንድ) 

መሐሪ ይፍጠር 01-14-16 

በቅርቡ በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት የፀደቀው ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሀገራችንን የመጀመሪያ 

ደረጃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት መካከል ለማሰለፍ ያለመ ነው፤ በእኛ አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም። ይህ ዕቅድ 

የመጀመሪያው አምስት ዓመት (ከ2003 እስከ 2007 ዓ.ም ድረስ) ትልም ቀጣይና የነበረውን አፈፃፀም በመዋቅራዊ ለውጥ 

ደረጃ ወደ ላቀ ሁኔታ የሚያሸጋግር ነው።  
 

ታዲያ ዕቅዱ ይህን ለማስፈፀም የሚከተሉትን ዋነኛ አቅጣጫዎች አስቀምጧል። እነርሱም የተጀመረውን ፈጣን፣ ቀጣይና 

ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ዕድገትና ልማት ማስቀጠል፣ ኢኮኖሚው የማምረት አቅም ላይ ለመድረስ ቅልጥፍና እንዲጨምር ማድረግና 

አምራች ዘርፎችን በማጐልበት በጥራት፣ በምርታማነትና በተወዳዳሪነት የላቀ ዕድገት ማምጣት፣ የተፋጠነ የሀገራዊ ባለሃብት 

ትራንስፎርሜሽን ማምጣትና ብቁ የልማት ኃይል ማድረግ ናቸው።  

 

እንዲሁም የኮንስትራክሽን ዘርፍ አቅም በማጐልበት የመሠረተ ልማት ተደራሽነትን መጨመርና የአገልግሎቱን ጥራት ማረጋገጥ 

በዕቅዱ የተያዙ መሰረታዊ አቅጣጫዎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም የከተሞችን ፈጣን ዕድገት በአግባቡ በመምራትና 

በማስተዳደር ለአጠቃላይ ኢኮኖሚው ፈጣን ዕድገት አስተዋፅዖ እንዲያደርጉ ማስቻል፣ የሰው ሃብት ልማትንና የቴክኖሎji 

አቅም ግንባታን ማፈጠንና ዘላቂነቱን ማረጋገጥ፣ የመንግሥትን የማስፈፀም አቅም በመገንባት እና የህዝቡን ተሳትፎ 

በማጐልበት ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ መልካም አስተዳደር ማስፈን ብሎም የሴቶችንና የወጣቶችን ብቃት፣ ተሳትፎና 

ተጠቃሚነት ማሳደግ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ መገንባትም የመሰረታዊ አቅጣጫዎቹ 

ማጠንጠኛዎች ሆነው በዕቅዱ ተይዘዋል።  

 

ይሁንና በዚህ ፅሑፍ የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽንን መረጃዎች ተመርኩዘን ሁለተኛው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከማክሮ 

ኢኮኖሚ አኳያ ለማስመዝገብ የያዘውን ትልም ለመመልከት እንሞክራለን።  

የማክሮው ኢኮኖሚ ዕድገት የሚከተሉትን ግቦች በማስቀመጥ የሀገራችንን ህዳሴ ለማሳለጥ ያለመ ነው። እነርሱም ባለሁለት 

አሃዝ አመታዊ የኢኮኖሚ ዕድገትን በማስቀጠል በመሠረታዊ የዕድገት አማራጭ ኢኮኖሚው በአማካይ በ11 በመቶ እንዲያድግ 

ማድረግ፣ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት እና የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር ማድረግ ናቸው።  

 

በተለይም በመላው ሀገሪቱ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዲኖር የዋጋ ንረትን በነጠላ አሀዝ መገደብ፣ የውጭ ምንዛሬ ተመን 

የተረጋጋና ለወጪ ንግድ ተወዳዳሪነት አመቺ ሁኔታ የሚፈጥርበትን ሁኔታ ማስቻል፣ የበጀት ጉድለት ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ 

ምርት ድርሻ በየዓመቱ በአማካይ ከ3 በመቶ እንዳይበልጥ ማድረግ  እንዲሁም የሀገር ውስጥ ገቢ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት 

ድርሻን በዕቅዱ የመጨረሻ ዓመት (በ2012 ዓ.ም) ወደ 18 ነጥብ 8 በመቶ  እንዲደርስ የማድረግ ግብን የሰነቀ ነው። 

 

በትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ ልማት ዕቅድ ዘመን ከ2008-2012 በሚኖሩ አምስት ዓመታት ኢኮኖሚያችን በአማካይ በየዓመቱ 

በ11 በመቶ እንዲያድግ የማድረግ ስትራቴጂክ ግብ ተቀምጧል፡፡ ይህ ግብ ሊደረስበት የሚችል እንደሆነ ያለፋት 12 ዓመታት 
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አፈፃፀማችን አረጋግጧል፡፡ ሆኖም ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅና ከዓመት ዓመትም እየከበደ የሚሄድ እንደሆነ በግልጽ መታወቅ 

አለበት፡፡  

በሌላ አገላለፅ አህጉራችን ባለፉት ዓመታት በፍጥነት ባደገችበት ወቅት ያስመዘገበችው አማካይ ዕድገት ከ5 በመቶ ያልዘለለ 

መሆኑ ጋር ሲነፃፀር የያዝነው ግብ ምንያህል ፈታኝ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

ዕድገቱ በየክፍላተ-ኢኮኖሚው ሲመነዘር በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የግብርና ዘርፍ በየዓመቱ ቢያንስ በአማካይ የ8 በመቶ 

ዕድገት የሚያስመዘግብ ሲሆን የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፎችም በቅደም ተከተል ቢያንስ የ19.8 በመቶ እና የ10 በመቶ 

አማካይ ዕድገት እንደሚያስመዘግቡ ይጠበቃል፡፡ 

በሌላ በኩልከፍተኛ የዕድገት አማራጭን በሚመለከት በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ ዘመን ምርጥ ተሞክሮ 

ያላቸውን አርሶ አደሮች ውጤት ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች በማስፋፋት የዋና ዋና ሰብሎችን ምርት በእጥፍ ለማሳደግ 

እንደሚቻል ዕቅድ ተይዟል፡፡ በዚህም መሠረት የግብርናን ዘርፍ አማካይ ዓመታዊ ዕድገት በመሠረታዊ አማራጭ ከነበረው 8 

በመቶ ወደ 11 በመቶ ከፍ እንደሚያደርገው ተተንብዮዋል፡፡  

ለዚህም በዋናነት አስተዋፅኦ የሚያደርገው ዋና ዋና የሰብል ምርቶች በ16 በመቶ እንደሚያድግ ተተንብዮዋል፡፡ የእነዚህ የዋና 

ዋና የሰብል ምርቶች ከጠቅላላው የግብርና ምርት ተጨማሪ እሴት ያላቸው ድርሻ በአማካይ 40 በመቶ ነው፡፡  

በዚህም ሳቢያ ምክንያት ይህ የዕድገት ጭማሬ በሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ዕድገት ላይ ሊኖረው የሚችለው የግብረ መልስ 

አስተዋጽኦ ሳይካተት በግብርና ዕድገት ምክንያት ብቻ በዕቅዱ ዘመን አማካይ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዕድገት በከፍተኛ የዕድገት 

አማራጭ 12 ነጥብ 2 በመቶ እንደሚደርስ ተተንብዮዋል፡፡  

ይሁንና የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተቃኘው በመሠረታዊ የዕድገት አማራጭ ላይ በመመሥረት ነው፡፡ 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርመሽን ዕቅድ ዘመንም ግብርና በጥቅሉ ሲታይ ዋና የዕድገት ምንጭ ሆኖ ይቀጥላል፡፡ የላቀ 

ዋጋ የሚያወጡ የግብርና ስራዎች ከፍተኛ ትኩረት ያገኛሉ፡፡ 

እናም በመጪው የዕቅድ ዘመን (2008-2012 ዓ.ም) በመሠረታዊ የዕድገት አማራጭ የ11 በመቶ አመታዊ የኢኮኖሚ 

ዕድገት የማረጋገጥ አቅጣጫ መከተል ለአገራችን ህዳሴ መረጋገጥ መሠረታዊ ጉዳይ ተደርጎ ተወስዷል፡፡ በመጀመሪያ የዚህ 

ዓይነት ፈጣን ዕድገት የኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞው አንዱ ምዕራፍ የሆነው ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ላይ በ2017 ዓ.ም ለመድረስ 

ወሳኝ ነው፡፡  
 

ስለሆነም የህዳሴ ጉዟችን አንዱ ምዕራፍ በስኬት ለማጠናቀቅ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ፈጣን ዕድገቱን ማስቀጠል 

አማራጭ የለዉም፡፡ በተያያዘም ፈጣንና ፍትሃዊ ዕድገቱ ለህዳሴ ጉዞው መፋጠን ይበልጥ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ዜጐች እያሳዩት ያለው ከፍተኛ ተነሳሽነትና ተሳትፎ ጥረታቸው በርግጥም ፍሬ እያመጣ መሆኑንና ከዚህ ፍሬም 

ተጠቃሚ መሆናቸውን በተግባር እያረጋግጡ በመምጣታቸው ነው፡፡  
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በመሆኑም በህዳሴ ጉዟችን ዙሪያ እየተፈጠረ የመጣው አገራዊ መግባባት እየጐለበተ ሊሄድ የሚችለው ዜጋው ውጤት እያየና 

ተጠቃሚ እየሆነ ሲመጣ በመሆኑ ፈጣንና ፍትሃዊ ዕድገቱን ማስቀጠል በቀጣይም መሠረታዊ አቅጣጫ ነው፡፡ ፈጣን ዕድገቱ 

መሰረታዊ ስትራቴጂ የሆነበት ሁለተኛው ምክንያት ማህበራዊ አገልግሎቶችንና የኢኮኖሚ መሠረተ ልማቶችን ለዜጐች በጥራት 

የማስፋፋት አቅማችን ለማጐልበት ያስችላል፡፡ ሦስተኛ ምክንያት የሚታየውን ድህነትና ሥራ አጥነት በመቅረፍ ረገድ ፈጣንና 

መሰረተ-ሰፊ ዕድገቱ ቁልፍ ሚና ያለው መሆኑ ነው፡፡  

 

የያዝነውን የ11 በመቶ አማካይ የኢኮኖሚ ዕድገት ሰፊ መሠረት ኖሮት እንዲቀጥል የሚጠበቅ ቢሆንም በማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ የሚመዘገበው ከፍተኛ እመርታ እና በኢኮኖሚው አወቃቀር የሚታየው መሠረታዊ ለውጥ/ትራንስፎርሜሽን ልዩ 

መለያዎቹ ይሆናሉ፡፡  

የ2008-2012 ዓ.ም የኢኮኖሚ ዕድገት ዕቅዱ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ እመርታ በማምጣት በቀላል 

ማኑፋክቸሪንግ ሀገራችንን ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ማድረግ እና በአጠቃላይ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ከመጀመሪያዎቹ 

ቀዳሚ ሀገሮች ምድብ ለማሰለፍ በተቀናጀና በተደራጀ ጥረት መሳካት ያለበት አገራዊ ራዕይ አካል መሆኑን ታሳቢ ያደርጋል፡፡  

ታዲያ ሀገራዊ ራዕዩ መሳካቱን ለማረጋገጥ ከፍተኛ የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች እና ጥራት ያለው የውጭ ኢንቨስትመንት በከፍተኛ 

ደረጃ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲገባ፣ መንግሥትና ሕዝብም ከሁሉም የላቀ ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት በማኑፋክቸሪንግ 

ዘርፍ የሚታዩ ዋና ዋና እንቅፋቶችን ለመፍታት ለዘርፉ ድጋፎችን እንዲያመቻቹና ተሳትፏቸውን እንዲያጠናክሩ ይጠበቃል፡፡ 

በዚህም በሚቀጥሉት አስር ዓመታት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት አሁን ካለው ድርሻ በአራት 

እጥፍ እንዲጨምር በማድረግ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተመራ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ለማረጋገጥ ታቅዷል፡፡ 

በዚህም መሠረት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በ2007 ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት የነበረውን የ4 ነጥብ 5 በመቶ ገደማ 

ድርሻ በአራት እጥፍ በማሳደግ በ2017 ዓ.ም ወደ 18 በመቶ ከፍ እንዲል ለማድረግ ታቅዷል፡፡  

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ከፍ ብሎ እንደተገለፀው በላቀ ፍጥነት የሚያድግ ቢሆንም መነሻ መሠረቱ በጣም ጠባብ 

በመሆኑ በትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ ልማት ስራው የመጨረሻ ዓመት (በ2012) ከአገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት የሚኖረው ድርሻ 

8 በመቶ አካባቢ ይሆናል፡፡ ስለሆነም በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የምናረጋግጠው የ11 በመቶ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንትና ምርታማነትን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተመራ 

የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር በጉልህ እንደሚመጣ የሚያደርግ ጭምር መሆን ይጠበቅበታል፡፡  

ይህም የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ካለው ጠባብ የኢኮኖሚ መሠረት አንፃር በተለይም በሁለቱም የአምስት ዓመታት ዕቅዶች 

ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት እንዲይዝ ከሚጠበቀው ድርሻ አኳያ የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት የሞትና ሽረት ትግል 

የሚጠይቅ መሆኑ በአፅንዖት ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

የኢኮኖሚውን መዋቅራዊ ለውጥ በሚመለከት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽንዕቅድ የመጨረሻ ዓመት የግብርና ዘርፍ ከጠቅላላ 

የሀገር ውስጥ ምርት የ36 በመቶ ድርሻ ይኖረዋል፡፡ በ2017 ደግሞ የግብርና ዘርፍከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት የሚኖረው 

ድርሻከ31 በመቶ ያልበለጠ ይሆናል፡፡  
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በሌላ በኩል የኢንዱስትሪ ዘርፍ ከሁሉም ክፍላተ-ኢኮኖሚ ዘርፎች በላቀ ፍጥነት የሚያድግ በመሆኑ ከጠቅላላ የአገር ውስጥ 

ምርት የሚኖረው ድርሻ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ማብቂያ ዓመት በ2012 ወደ 23 በመቶና በ2017 ደግሞ ወደ 

28 በመቶ ከፍ እንደሚል ታቅዷል፡፡ የአገልግሎቱ ዘርፍ ድርሻ ከግብርና እና ከኢንዱስትሪ ቀሪው መቶኛ ድርሻ ይኖረዋል፡፡  

የሸቀጦች አገልግሎትን፣ የገቢና ወጪ ንግድን በተመለከተም የተያዘው ዕቅድ ስፋት ያለው ነው። አሁን ባለው ዘላቂና ፈጣን 

ዕድገታችን ውስጥ ትልቅ ትርጉም ያለው የማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳይ የሸቀጦች የወጪ ንግድ ሚዛን ነው። ባለፉት ዓመታት ይህ 

ሚዛን በእጅጉ እየሰፋ መጥቷል፡፡ ያለውን ክፈተትም ለማጥበብ ለዘላቂ ዕድገቱ ወሳኝ በመሆኑ በአንድ በኩል የዕቃዎች 

ኤክስፖርትን እና ቱሪዝምን እና የአየር ትራንስፖርት የመሳሰሉ አገልግሎቶች በከፍተኛ መጠን ማስፋፋት እንደሚገባ 

ታምኖበታል፡፡  

የኤክስፖርት መስፋፋት አስተማማኝ የውጪ ምንዛሪ ግኝት በማረጋገጥ በአገር ውስጥ የማይመረቱ አስፈላጊ የሆኑ 

መሣሪያዎችና ዕቃዎች ከውጪ በማስመጣት ፈጣን ዕድገቱን ለማስቀጠል፣ ከውጪ ብድርና እርዳታ ጥገኝነት ለመላቀቅ፣ 

የኢኮኖሚውን ተወዳዳሪነት በቀጣይነት ለማረጋገጥ፣ እና በአገር ውስጥ ገበያ ብቻ ያልታጠረ ሰፊ ገበያ ለማግኘት ያስችላል፡፡ 

ሆኖም ግን በመጀመርያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የኤክስፖርት ዘርፋችን ያሳየው አፈፃፀም ደካማ እንደሆነ 

ከላይ ተመልክተናል፡፡  

በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን ያቀድነው ፈጣን ዕድገት ደግሞ ከእስካሁኑ በብዙው የሚልቅ የውጪ ምንዛሪ የሚጠይቀን መሆኑ 

ሲታሰብ ኤክስፖርትን የማሳደግ ግባችንን የማሳካት ጉዳይ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ያሳየናል፡፡ የኤክስፖርት ግባችን ልክ እንደ 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማቱ ለህዳሴ ጉዟችን ካለው ወሳኝ ፋይዳ አንፃር የሞት ሽረት ርብርብ የሚጠይቀን ነው፡፡ 

እናም በሚቀጥለው የዕቅድ ዘመን የኤክስፖርት ገቢያችን በየዓመቱ በአማካይ በ29 በመቶ እንዲያድግ ማድረግ 

ይጠበቅብናል፡፡ ይህም ማለት በቀጣዩ የአምስት ዓመት የዕቅድ ዘመን ማብቂያ 2012 ላይ ከኤክስፖርት ንግድ ወደ 14 

ቢልዮን ዶላር የሚጠጋ የውጪ ምንዛሪ ገቢ ለማስገኘት ሰፊ ሥራ ይጠብቀናል ማለት ነው፡፡  

ከጠቅላላው ወጪ ንግድ የግብርና ምርቶች 7.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር፣ የኢንዱስትሪ ምርቶች 4.2 ቢሊዮን የአሜሪካን 

ዶላርና ማዕድን ደግሞ የ2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድርሻ አላቸው፡፡ የገቢ ዕቃዎች/ኢምፖርት ወጪ ከዚህ በግማሽ አካባቢ 

እና በኢኮኖሚ ዕድገቱ ተቀራራቢ ሆኖ እየጨመረ እንደሚሄድ ታሳቢ ተደርጓል፡፡  

በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን የኤክስፖርት ገቢ በከፍተኛ መጠን ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን ስብጥሩንም በመሠረቱ ለመቀየር ታቅዷል፡፡ 

ከዚህ አንፃር የማኑፋክቸሪንግ ውጤቶች በኤክስፖርት ንግዱ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱበት ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ 

በተለይም ቆዳ፣ ጫማና ሌሎች የቆዳ ውጤቶች፣ ጨርቃ-ጨርቅና አልባሳት፣ የአግሮ-ፕሮሰሲንግ ውጤቶች፣ እና ስኳር ትኩረት 

ተሰጥቷቸው እንዲስፋፉና ዋና ዋና የኤክስፖርት ምርቶች እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡  

በማዕድን ዘርፍም አዳዲስ የኤክስፖርት ምርቶችን ይስፋፋሉ፡፡ በግብርና ዘርፍ የተቀመጡትን ስትራቴጂዎች በብቃት 

በመፈፀም የአበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በከፍተኛ መጠን በማስፋፋት ለኤክስፖርት ገቢው መጠናከር ከፍ ያለ ሚና 

ይኖራቸዋል፡፡ እንደዚሁም አዳዲስ የኢንዱስትሪ፣ የማዕድንና የግብርና ምርቶችን ከማስፋፋት ጎን ለጎን የተለመዱት 

የኤክስፖርት ምርቶችን በመጠንና በጥራት በማስፋፋት የሚያስገኙት ገቢ ለማሳደግ ታቅዷል፡፡  
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ከዚህ አኳያ ቡና፣ ጥራጥሬና የቅባት ሰብሎች ምርት በጥራት በማስፋፋት በዓለም ገበያ ያለንን ድርሻና የሚያስገኙት የውጪ 

ምንዛሪ በከፍተኛ መጠን ለማሳደግ ርብርብ ይደረጋል፡፡ በማዕድን ዘርፍ ተገቢውን የድጋፍና የክትትል ሥርዓት በመዘርጋት 

ፖታሽና የመሳሰሉ አዳዲስ የማዕድን ምርቶች ኤክስፖርት ለማስፋፋት፣ እንደዚሁም ከአነስተኛ እና ትላልቅ ኩባንያዎች 

የሚቀርበውን የወርቅ መጠን ለማሳደግ ታቅዷል፡፡  

ከፍተኛ እምቅ አቅም እንዳለን በሚታወቀው በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ዘርፍም ከፍተኛ የውጪ ምንዛሪ ገቢ ለማስገኘት ጥረት 

ይደረጋል፡፡ ከዚህ አንፃር የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ዕድገት ለማፋጠን ታስቦ የተጀመሩትን የአመራርና የአደረጃጀት ማሻሻያዎች 

እና ፖሊሲዎች በማጠቃለልና አሟልቶ በመተግበር ኢንዱስትሪው አንዱ ዋና የውጪ ምንዛሪ ምንጭ እንዲሆን ይደረጋል፡፡  

ባለፉት ዓመታት ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ ዕድገት የተፈጠሩትን ምቹ ሁኔታዎች (አስተማመኝ ሰላም፣ አገሪቱ መልካም ገፅታ፣ 

የመሰረተ-ልማት እና የሰው ሃይል ልማት) አሟጦ ጥቅም ላይ ለማዋል መረባረብ ይገባል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ዓመታት 

ለቱሪዝም ዕድገት የተፈጠሩት ምቹ ሁኔታዎች ጥቅም ላይ ለማዋል ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግ ይሆናል። ለዚህም ውጤታማ 

የማስተዋወቅና የገፅታ ግንባታ ሥራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡ 
 

በመሆኑም ኤክስፖርትን የማስፋፋትና ስብጥሩን የመቀየር ስትራቴጂያችን ለማሳካት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ትኩረት 

በመስጠት የሚሠራ ይሆናል፡፡ የመጀመሪያው የውጭ ምንዛሪ ተመኑ የኤክስፖርት ንግድን የሚያበረታታ የማድረግ ጉዳይ 

ነው፡፡ የውጪ ምንዛሪ ተመኑን በቅርብ በመከታተል የኤክስፖርት ሸቀጦችን የማምረት ሥራ ይበልጥ አዋጪ መሆኑ 

ይረጋገጣል፡፡  

ከዚህ ጋር በተያያዘ የአጠቃላይ የዋጋ ሁኔታውም (ኢንፍሌሽን) የተረጋጋ እንዲሆን አስፈላጊ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች 

ተግባራዊ ይሆናሉ፡፡ ሌላው ጉዳይ ለኤክስፖርት ማምረት ይበልጥ የሚያደፋፍር የሎጂስቲክስና ትራንስፖርት አገልግሎት፣ 

የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የመሬት አቅርቦት፣ እና የንግድና የጉምሩክ ፋሲሊቴሽን እንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡  

በእነዚህ አገልግሎት አሰጣጥ ዙርያ ለኤክስፖርተሮች ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት ተገማችና ፈጣን ድጋፍ ይደረጋል፡፡ 

እነዚህም የኢንዱስትሪ ፓርኮችን እና ክላስተሮችን መሠረት አድርገው የሚፈፀሙ ይሆናል፡፡ ኤክስፖርትን ለማስፋፋት ታስቦ 

የወጡ በርካታ የታክስ ማበረታቻዎች ቢኖሩም በአፈፃፀማቸው ዙርያ ችግሮች ስለሚነሱ እነዚህ ችግሮች መልክ የማስያዝ 

ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት ይከናወናል፡፡ በኤክስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች በውጪ ምንዛሪ አቅርቦትና በብድር 

አገልግሎት አሰጣጥ እንደዚሁ ቅድሚያ ትኩረት አግኝተው በፍጥነት እንዲስተናገዱ ይደረጋል፡፡  

እነዚህ ድጋፎች በታቀደላቸው መሠረት መሰጠታቸውን ለማረጋገጥ የተደራጀው የአመራር ሥርዓት ተጠናክሮ የሚቀጥል 

ይሆናል፡፡ ከዚህ አንፃር ብሄራዊ የኤክስፖርት አስተባባሪ ኮሚቴ የሚሰጠው አመራርና ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ 

ቀደም ሲል የተገለፁት የፖሊሲና የአስተዳደር ድጋፎች ባሻገር ኤክስፖርት ለማስፋፋት እንዲቻል የማምረት አቅምን መገንባት 

ያስፈልጋል፡፡ ስለሆነም በማኑፋክቸሪንግና በሆርቲካልቸር የአገር ውስጥና የውጪ ኢንቨስትመንት በከፍተኛ መጠን እንዲስፋፉ 

በማድረግ የማምረት አቅማቸውን ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡  

በተጨማሪም የተለመዱት የግብርናና የማዕድን የኤክስፖርት ምርቶች መጠናቸውና ጥራታቸው በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር 

ለዘርፎቹ የተቀረፁትን የድጋፍና የቴክኖሎጂ ፖኬጆችን በብቃት ለመተግበር ታስቧል፡፡ 



6 
 

ለፈጣንና ዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገት ምቹ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ከመፍጠር አንፃር የፊስካል ፖሊሲው ትልቅ ትርጉም እንዳለው 

ይታወቃል፡፡ ባለፉት ዓመታት ተፈፃሚ የሆነው የፊስካል ፖሊሲ ያሉትን የታክስ ፖሊሲዎች በውጤታማነት በማስተዳደር 

የታክስ ገቢን ማሳደግ እና የወጪ አመዳደብ በካፒታል ኢንቨስትመንት እና ድህነትን በመዋጋት ረገድ ቁልፍ በሆኑ ዘርፎች ላይ 

እንዲያተኩር ማድረግ የሚል ነበር፡፡  

የፊስካል ፖሊሲው ዓላማም የወጪ በጀትን በሂደት በዋናነት በሀገር ውስጥ ገቢ በመሸፈንና የበጀት ጉድለት ዝቅተኛ እንዲሆን 

በማድረግ ለዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገት ምቹ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ማስፈን ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ባለፉት ዓመታት የታክስ 

ፖሊሲዎቹን በተሻለ ሁኔታ በማስተዳደር የመንግስት ገቢ ከፍተኛ ዕድገት እንዲያሳይ ተደርጓል፡፡ ሆኖም የታክስ ገቢው እያደገ 

ከመጣው የመንግስት የወጪ ፍላጎት አንፃር ብዙ እንደሚቀረው ታይቷል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የታክስ ገቢው ዕድገት እየሳየ ቢመጣም ኢኮኖሚው ሊያመነጭ ከሚችለው ጋር ሲነፃፃር የሚጠበቀውን 

ያህል መሻሻል አላሳየም፡፡ በመሆኑም ባለፉት ዓመታት የታክስ ገቢው ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ ብዙም 

ለውጥ አላሳየም፡፡  

ስለሆነም በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን የታክስ ገቢው ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ ወደ 17 በመቶ ለማሳደግ ከፍተኛ 

የታክስ አስተዳደር ጥረት ለማረጋገጥ ታቅዷል፡፡ በዚህም መሠረት የታክስ አስተዳደር መረጃ ሥርዓቱን ይበልጥ ማጠናከርና 

አሟጦ ጥቅም ላይ ማዋል፣ የታክስ ከፋዮችና የህብረተሰቡ በአጠቃላይ የታክስ ትምህርትና ግንኙነትን ማሳደግ፣ የታክስ ህግን 

ማስከበር እና የታክስና ገቢዎች መዋቅር ተቋማዊ አቅም ማሳደግ አሁንም ተገቢ ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚከናወኑ ይሆናል፡፡ 

ከወጪ አንፃር ባለፉት ዓመታት በፊስካል ፖሊሲው መሠረት አብዛኛው የመንግስት የወጪ ዕድገትን በሚያፋጥኑና ድህነትን 

በሚቀንሱ ዘርፎች ላይ እና የካፒታል ክምችት በሚያሳድጉ የካፒታል ኢንቨስትመንቶች እንዲውል ተደርጓል፡፡  

በመሆኑም በመጪው የዕቅድ ዘመንም ይህ ፖሊሲ በጥብቅ ዲስፕሊን ተፈፃሚ የሚደረግ ሲሆን በተጨማሪም የመንግስት 

ፋይናንስ አጠቃቀሙ ውጤታማነትን ለማሳደግ፣ የተሟላ ግልፅነትና ተጠያቂነት ለማስፈን፣ ብክነትን ለማስወገድ እና በጀቱን 

በቁጠባ ለመጠቀም ትኩረት ይሰጣል፡፡  

በመጨረሻም በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን የመንግስት ገቢና ወጪን በማመጣጠንና የበጀት ጉድለቱ የዋጋ ግሽበትን በማያስከትል 

ብድር እንዲሸፈን ለማድረግ ጥብቅ የፊስካል ፖሊሲ ሥራ ላይ ይውላል፡፡ 

የመንግሥት ጠቅላላ ገቢ በ2007 ዓ.ም ከነበረበት ብር 199 ነጥብ 8 ቢሊዮን በሁለተኛ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

የመጨረሻ ዓመት ወደ ብር 627 ነጥብ 6 ቢሊዮን ከፍ ለማድረግ ታስቧል፡፡ በ2012 ከሚጠበቀው ገቢ ውስጥ ብር 605 

ነጥብ 2 ቢሊዮን ከሀገር ውስጥ ገቢ (ታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች) የሚሰበሰብ ሲሆን፤ ብር 551 ነጥብ 4 ቢሊዮን የታክስ 

ገቢ ድርሻ እንደሚሆን ተገምቷል፡፡  

ይህን ግብ ለማሳካትም የታክስ ገቢ ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት ድርሻ በ2007 ከተገመተው 12 ነጥብ 9 በመቶ በ2012 

ወደ 17 ነጥብ 2 በመቶ እንደሚደርስ ግብ ተጥሏል፡፡ ጠቅላላ የመንግሥት ወጪ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ብር 726.1 



7 
 

ቢሊዮን የሚደርስ ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ መደበኛ ወጪ ብር 264.6 ቢሊዮን እና የካፒታል ወጪ ብር 461.5 ቢሊዮን 

የሚይዝ ይሆናል፡፡  

ዕድገትን በማፋጠን ድህነትን ለማስወገድ የሚረዱ የድህነት ተኮር ዘርፎች ወጪ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ብር 469.8 ቢሊዮን 

የሚደርስ ሲሆን ይህም ከጠቅላላ የመንግስት ወጪ 64.7 በመቶ ድርሻ ይይዛል፡፡  

በመሆኑም ጠቅላላ የመንግስት ቁጠባ በ2007 ከተገመተው 74.1 ቢሊዮን ብር በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ (2012) ወደ 

342.3 ቢሊዮን ብር እንደሚደርስ ተተንብዮዋል። በዚህም መሰረት ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2007 

ከነበረበት 6.5 በመቶ በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ ወደ 10.7 በመቶ እንደሚደርስ ትንበያው ያሳያል፡፡ 

ከገንዘብ ፖሊሲውና ከፋይናንስ ሥርዓቱም አኳያ በተጠናቀቀው የዕቅድ ዘመን የገንዘብ ፖሊሲው አንዱ ዓላማ አጠቃላይ የዋጋ 

ሁኔታው የተረጋጋ እና በነጠላ አሃዝ ተወስኖ እንዲቆይ በማድረግ ለዕድገት ምቹ የማክሮ ኢኮኖሚ መፍጠር ነበረ፡፡  

በተለይም በዕቅድ ዘመኑ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት የዋጋ ንረት ፈታኝ ክስተት ሆኖ የቆየ ሲሆን በተወሰዱ ማሻሻያዎች የዋጋ 

ዕድገቱ እንዲቀንስና እንዲረጋጋ ለማድረግ ተችሏል፡፡ የተረጋጋ እና ዝቅተኛ የዋጋ ዕድገት ማረጋገጥ ለፈጣንና ፍትሃዊ ልማት 

ምቹ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ መፍጠር ማለት በመሆኑ በቀጣዩ የአምስት ዓመት ዕቅድ የዋጋ ዕድገቱ በነጠላ አሃዝ ተገድቦ 

እንዲቆይ (ማለትም በአማካይ 8 በመቶ) ለማድረግ የሚያስችል የገንዘብ ፖሊሲ ተፈፃሚ ለማድረግ ታቅዷል፡፡  

ከዚሁ ጋር በተያያዘ የውጭ የምንዛሪ ተመን ፖሊሲ የተረጋጋ የብር የምንዛሪ ተመን የሚያረጋግጥ እና የወጪ ንግድን 

የሚያበረታታ ሆኖ ተፈፃሚ የሚደረግ ይሆናል፡፡ ፖሊሲው የአገራችንን የውጭ ምንዛሪ ክምችት አቅም በማሳደግ በተደጋጋሚ 

እየተፈታተነን የመጣውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት በከፍተኛ መጠን ለማቃለል የሚያስችል እንዲሆን ይደረጋል፡፡ 

የሀገራችን የፋይናንስ ሥርዓት የሚቀጥለውን የአስር ዓመት ራዕያችንን በማረጋገጥ ረገድ የማይተካ ሚና አለው፡፡ ይህ ዘርፍ 

ልማታችንን በተለምነው ዓይነት እና አቅጣጫ እንዲጓዝ በማድረግ ረገድ የማይተካ ሚና የሚጫወት የልማታዊ መንግስታችን 

አንዱ መለያ የፖሊሲ መሣሪያው ነው፡፡  

የሀገር ውስጥ የባንክና ፋይናንስ ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ለማድረግ በቀረፅነው ፖሊሲ ሳቢያ ኢንዱስትሪው በአጭር ጊዜ 

ውስጥ ከፍተኛ ዕድገት አሳይቷል፡፡ በተደራሽነት፣ በካፒታል አቅም፣ በትርፋማነት፣ እንደዚሁም በቁጠባና ብድር አገልግሎት 

የአገራችን የፋይናንስና ባንክ ኢንዱስትሪው በተለይም እየተጠናቀቀ ባለው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ፈጣን 

ዕድገት አስመዝግቧል፡፡  

ሆኖም አሁንም የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ከተደራሽነት፣ ከዘመናዊነትና ተወዳዳሪነት፣ እና ልማታችን የሚፈለገውን ፋይናንስ 

ከማቅረብ አንጻር ገና ብዙ የሚቀረው ነው፡፡ የአገር ውስጡ የግሉ ዘርፍ በፋይናንስ ኢንዱስትሪው በአጭር ጊዜ ውስጥ ያሳየው 

ተሳትፎ የሚበረታታ ቢሆንም በኢንዱስትሪው ያለው ድርሻ አሁንም ትንሽ ነው፡፡  
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በአጠቃላይ ከያዝነው ሰፊ የልማት ዕቅድና የመካከለኛ ገቢ ራዕይ፣ እንደዚሁም ከኢንዱስትሪው አለም-አቀፍ ባህሪ አንፃር 

ኢንዱስትሪውን ፈጥነን ትራንስፎርም ለማድረግ በቀጣይ ሰፊ ሥራ እንደሚጠብቀን ግልጽ ነው፡፡ በተለይ ቀጣዮቹ አምስት 

አመታት ደግሞ ኢንዱስትሪው ሁለንተናዊ የመወዳደር አቅሙ የሚገነባባቸው ጊዜያት እንደሆኑ አድርጎ መውሰድ የግድ ነው፡፡  

ስለሆነም በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን የአገራችንን የፋይናንስና የባንክ ኢንዱስትሪው ልማቱ የሚጠይቀውን ፋይናንስ የማቅረብ 

ብቃት ያለው እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት ይከናወናሉ፡፡ በተለይም በቀጣይ የተያዘውን ሰፊ የመሰረተ ልማት 

ዝርጋታ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እና ዘመናዊ ግብርና ልማት እንዲሁም  የኤክስፖርት ልማት ዕቅድ በወሳኝነት የመደገፍ 

ብቃት እንዲኖረው ይደረጋል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የባንክና ፋይናንስ ኢንዱሰትሪው ዘመናዊና ተወዳዳሪ ለማድረግ የሚያስችሉ ሥራዎች ይከናወናሉ፡፡ 

የባንክና ፋይናንስ ኢንዱስትሪው ጤናማ፣ ግልፅነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት እንዲሆን ለማድረግ የተሟላ የአቅም ግንባታ እና 

የሬጉላተሪ ሥርዓት ይረጋገጣል፡፡  

የተጀመሩት የኢንዱስሪውን የመረጃ ሥርዓት፣ ዘመናዊና አስተማማኝ የክፍያና ገንዘብ የማስተላለፍ ሥርዓት፣ የኦቶሜሽና 

የአይቲ ትግበራ፣ እንደዚሁም ሌሎች የሞደርናይዜሽን ማሻሻያዎች አሟልቶ በመተግበር ለውጡ ወደ ላቀ ደረጃ እንዲሸጋገር 

ይደረጋል፡፡ 

 በዚህም የባንክና ፋይናንስ ኢንዱስትሪው አገልግሎቶች አለም አቀፍ ደረጃዎችን የጠበቁ እና የልማት ዕቅዳችንን በብቃት 

የሚደግፉ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡ ባለፉት ዓመታት ከፍተኛ ዕድገት ያስመዘገቡት እና ልማቱን በመደግፍ ረገድ የበኩላቸውን 

ሚና እየተጫወቱ ያሉት አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቋማትም ይበልጥ ተጠናክረው የሚወጡበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ ቀደም 

ሲል ከተጠቀሱት ተግባራት አኳያ ወሳኝ ሚና የሚኖረው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ በሚቀጥሉት ዓመታት ከዚህ ጋር 

የሚመጣጠን ሁለንተናዊ ብቃት እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስችሉ ተግባራት ይከናወናሉ፡፡      

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማስፈፀም የሚያስፈልገውን ፋይናንስ ለመሰብሰብ የባንኮች ቁጠባ በአማካይ 

የ30.9 በመቶ ዓመታዊ እድገት እንደሚያሳይ ግብ የተጣለ ሲሆን ይህንን እቅድ ለማስፈፀም ባንኮች በካፒታልና በዘመናዊ 

የክፍያ ሥርዓት ተጠናክረው ቅርንጫፎቻቸውን በ2007 ከሚገመተው 2‚322 በእጥፍ በማሳደግ 4671 ያደርሳሉ የሚል 

ታሳቢ ተቀምጧል፡፡  

አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ተደራሽነታቸውን ቢያንስ 50 በመቶ በሚሆኑ የገጠር ቀበሌዎች እንደሚያስፋፉ ግብ ተጥሏል፡፡ 

በተጨማሪም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የረጅም ጊዜ የፋይናንስ ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስችለውን የቁጠባ ቦንድ መሸጥ 

እንደሚጀምር በዕቅድ ተይዟል፡፡ 

ለዘላቂና ፈጣን ዕድገቱ ምቹ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር በኢንቨስትመንትና በቁጠባ መካከል ያለው ሚዛን 

ትልቅ ትርጉም አለው፡፡ በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን የፈጣን ዕድገቱ አንዱ ዋና ምንጭ ኢንቨስትመንት እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ 

በተለይም በማኑፋክቸሪንግና በግብርና፣ በመሠረተ-ልማት፣ በማህበራዊ ልማት ዘርፎችና በሌሎች መስኮች የሚከናወኑ የግልና 

የመንግስት ኢንቨስትመንቶች ፈጣን ዕድገትን በማረጋገጥ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ይጠበቃል፡፡  
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ውድ አንባበዎቼ! ቀደም ሲል በመግቢያዬ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በአንድ ሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ውስጥ ወሳኝ ሚና 

ያለውን የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ በመጠኑ ለመዳሰስ ሞክሬያለሁ፤ የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽንን መረጃ በመመርኮዝ። ቀሪዎቹን 

ወሳኝ የዘርፉን መረጃዎች ደግሞ በቀጣዩ ክፍል እመለስበታለሁ። 

ይቀጥላል… 


