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የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ከማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ አኳያ ሲቃኝ 

(ክፍል ሁለት) 

መሐሪ ይፍጠር  01-14-16 

በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ የተያዙ ወሳኝ ነጥቦችን በማቅረብ፣ ቀሪዎቹን 

ነጥቦች በዚህኛው ክፍል ፅሑፌ እንደማቀርብ በይደር አቆይቼው ነበር። እነሆ።…  

በቀጣዩ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ እስካሁን የተመዘገበውን ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ምጣኔ ጠብቆ ለመሄድ 

ታቅዷል፡፡ ለዚህ ከፍተኛ ግምት ላለው ኢንቨስትመንት መሸፈኛ የሚያስፈልገው ፋይናንስ በአብዛኛው ከአገር ውስጥ 

ለማሰባሰብ ካልተቻለ ደግሞ የፈጣን እድገቱ ዘላቂነት አደጋ ላይ መውደቁ አይቀርም፡፡ ስለሆነም በኢንቨስትመንትና በአገር 

ውስጥ ቁጠባ መካከል ያለው ሚዛን ለማመጣጠን የአገር ውስጥ ቁጠባ በተጀመረው አቅጣጫ ማሳደግ ይገባል፡፡  

የአገር ውስጥ ቁጠባን ለማሳደግ በተጠናቀቀው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በርካታ እርምጃዎች ተወስደው 

ውጤት ማስገኘት ጀምረዋል፡፡ በሚቀጥለው የዕቅድ ዘመንም የተወሰዱት እርምጃዎችን አሟልቶ በመተግበር ከጠቅላላ 

ኢንቨስትመንቱ ቢያንስ ሁለት-ሦስተኛውን በአገር ውስጥ ቁጠባ ለመሸፈን እንዲቻል በዕቅድ ዘመኑ የአገር ውስጥ ቁጠባ 

መጣኔውን ወደ 29.6 በመቶ ለማድረስ ግብ ተይዟል፡፡  

የግለሰቦችና የንግድ ድርጅቶች ቁጠባ በማሳደግ ረገድ ዋናው ጉዳይ እነዚህን አካላት የማስተማርና የማነሳሳት ተግባር ነው፡፡ 

የባንክ ወለድ ተመኑም ይኸንን ግብ ለማሳካት በሚያግዝ መልኩ ተፈፃሚ ለማድረግ እውነተኛ የወለድ መጣኔው ከዜሮ በላይ 

እንዲሆን ይደረጋል፡፡  

እንደዚሁም በተለይም የአገር ውስጥ ቁጠባን ለማሳደግ የዋጋ ግሽበትን ማረጋጋት፣ የባንክና ፋይናንስ አገልግሎቶችን 

ማስፋፋት፣ የቁጠባ መሳሪያዎችና አገልግሎቶችን ማስፋፋትና ማጠናከር (የቤት ቁጠባ፣ የመሳሪያ ሊዝ ቁጠባ፣ የጡረታ ቁጠባ፣ 

የጤና መድን ቁጠባ፣ ወዘተ…) እንደዚሁም የኢኮኖሚ እድገቱና የሥራ ዕድል የማስፋፋቱ ተግባር ማጠናከር አስፈላጊ 

ይሆናል፡፡  

የመንግስት ቁጠባ ለማሳደግ የመንግስት በጀት በዋነኝነት የካፒታል ክምችት ለሚፈጠር የኢንቨስትመንት ወጪ የመመደብ እና 

የመንግስት በጀትን በቁጠባና በውጤታማነት ጥቅም ላይ የማዋል ፖሊሲዎች በቀጣዩ የዕቅድ ዘመንም ተጠናክረው የሚቀጥሉ 

ይሆናል፡፡ የሚገኘው የመንግስት ገቢም ሆነ የግል የቁጠባ ገንዘብ ውጤታማ፣ ከብክነት በፀዳ እና በግልፅ ቅደም ተከተል ጥቅም 

ላይ ማዋል እንደዚሁ ተመሳሳይ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የወጪ ንግድ ገቢ አገልግሎትን ጨምሮ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ ከፍተኛ 

ዕመርታ በማሳየት በ2007 ከነበረበት 12.8 በመቶ በ2012 ወደ 20.6 በመቶ የሚያድግ ሲሆን የገቢ ንግድ ወጪ 

አገልግሎትን ጨምሮ በ2007 ከነበረት 29.6 በመቶ በ2012 ወደ 32.3 በመቶ ያድጋል፡፡ በዚህም መሠረት የሀብት ክፍተት 
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ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2007 ከነበረበት 16.8 በመቶ በ2012 መጨረሻ ወደ 11.7 በመቶ ዝቅ 

እንደሚል ትንበያው ያሳያል፡፡ 

በቁጠባና በኢንቨስትመንት መካከል ያለው ሚዛን ለማጥበብ የሚከናወኑ ተግባራት ቢኖሩም በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት 

ክፍተቶቹን ሙሉ በሙሉ መድፈን እንደማይቻል እሙን ነው፡፡ ስለሆነም ጉድለቶቹን ለመሸፈንና የታቀደውን ፈጣን ዕድገት 

ለማስቀጠል እንዲቻል የውጪ ብድርና ዕርዳታ ማሰባሰቡ የግድ ማለቱ አይቀርም፡፡ በዚህ ሂደት አገሪትዋ ለዕዳ ጫና ተጋልጣ 

ዕድገትዋ እንዳይገታ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረጋል፡፡  

እስካሁን ድረስ የአገሪቱ የዕዳ ጫና ሁኔታው የቅርብ ክትትል እየተደረገበት የመጣ ሲሆን በዚሁ መሠረትም የአገራችን የውጪ 

ዕዳ ጫና በከፍተኛው የዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡  

በተመሳሳይ አሁን ያለዉን ጤናማ የመንግስት የዕዳ ሁኔታ ጠብቆ ለመቀጠል በመንግስትና በመንግስት የልማት ድርጅቶች 

ከአገር ውስጥም ከውጪም የሚወሰደው ብድር ለዕዳ ጫና የማያጋልጥ ሆኖ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡ በተለይም የውጪ ብድር 

የመክፈል አቅማችን ከሚወስኑት መካከል ዋናው የውጪ ምንዛሪ ግኝታችን በመሆኑ በሚቀጥሉት ዓመታት የላቀ የኤክስፖርት 

አፈፃፀም ማስመዝገብ ወሳኝ ነው፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ ለግል ባለሃብቶች ክፍት የሆኑ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትሜንት ዘርፎች 

የግል ባለሃብቱ ድርሻ ከፍ እንዲል አስፈላጊው ሁሉ ይደረጋል፡፡  

እንደሚታወቀው የሚታቀደው የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ፋይዳ በዜጎች የሥራ ሥምሪት እና የኑሮ ደህንነት ሁኔታ መገለፅ 

ይኖርበታል፡፡ በዚህ ረገድ በቀጣይ ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሴቶችና ወጣቶች ይሆናሉ፡፡ ከዚህ አኳያ 

ድህነትና ሥራ አጥነት በመቅረፍ ረገድ የእስካሁኑ አፈጻፀማችንና በቀጣይ የዕቅድ ዘመን የምናስመዘግበውን አፈጻፀም በግልፅ 

መቀመጥ ይኖርበታል፡፡  

እስካሁን ድረስ እያስመዘገብነው የመጣው ፈጣንና መሰረተ-ሰፊ ዕድገት ሥራ አጥነትናና ድህነትን በመቀነስ ረገድ ቁልፍ ሚና 

ተጫውቷል፡፡ አሁንም ግን ድህነቱና ሥራ አጥነቱ ሰፊ በመሆኑ  በቀጣዩ የዕቅድ ዘመንም ፈጣን ዕድገቱን በማስቀጠል 

ድህነትንና ሥራ አጥነትን በፍጥነት ለመቀነስ መረባረብ የግድ ይኖርብናል፡፡  

በአሁኑ ወቅት ደግሞ ዓለም-አቀፉ ማህበረሰብ በድህረ-2015 የልማት አጀንዳ ዙርያ እ.አ.አ በ2030 ድህነትን ከዓለማችን 

ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ስምምነት እየደረሰ በመሆኑ አገራቸንም ይህንን ግብ ለማሳካት በሚቀጥሉት ዓመታት ፈጣን ዕድገቱን 

በማስቀጠል በዕቅድ ዘመኑ የድህነት መጣኔው በጉልህ ለመቀነስና ወደ 16 በመቶ ለማውረድ መረባረብ ይጠይቃል፡፡ ዕቅዱም 

ይህን ገቢራዊ ለማድረግ ግብ ጥሏል። 

ከዚህ ጋር መሳ ለመሳ በሆነ መንገድ ኢኮኖሚያችን በፍጥነት በማደጉ ምክንያት በከተሞችና በገጠር የሚታየውን የሥራ አጥነት 

መጣኔ እየቀነሰ መጥቷል፡፡ በቀጣዩ የዕቅድ ዘመንም ፈጣን ዕድገቱ በከተሞችና በገጠር የሥራ ዕድል በሚፈጥር መልኩ 

ማስቀጠል ይኖርብናል፡፡ ለዚህ ደግሞ በተለይ ያቀድነው ዘመናዊ የግብርና አመራረትና ፈጣን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

ልማት ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

ከዚህ ጎን ለጎንም በሌሎች መስኮች የግል ኢንቨስትመንት ማበረታታት፣ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ማስፋፋት፣ 

የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና ልማት ሥራዎች ለሥራ ዕድል ፈጠራ ማዋል፣ እና በመንግስት የሚካሄዱ የልማት ፕሮግራሞች 



3 
 

አነስተኛ ኩባንያዎችንና የሥራ ዕድሎችን በሚያስፋፉ መልኩ ለመተግበር ታስቧል፡፡ እርግጥ በመጀመሪያው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የአርሶ-አደርና የአርብቶ-አደር ምርታማነትን ለማሳደግና የምርት ጥራት ለማረጋገጥ የተጀመረው 

ሥራ በዘርፉ ትራንስፎርሜሽን እንዲያመጣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ በዚህም ከአነስተኛ አርሶ-አደር ማሳ በመኸር ወቅት 

የሚገኘው የሰብል ምርት በ2007 ከነበረበት 270 ሚልዮን ኩንታል ወደ 406 ሚልዮን ኩንታል ለማሳደግ ታቅዷል፡፡ 

በመሆኑም የአገዳ ሰብል ምርታማነትን በመነሻ ዓመት (2007) ከነበረበት 28.5 ኩንታል በሄክታር በ2012 ወደ 41.9 

ኩንታል በሄክታር በማሳደግ አጠቃላይ ዓመታዊ ምርቱን በመነሻዉ ዓመት (2007) ከነበረበት115 ሚሊዮን ኩንታል 

በ2012 ወደ 171.78 ሚሊዮን ኩንታል ማድረስ፣ የብርዕ ሰብል ምርታማነትን በመነሻዉ ዓመት (2007) ከነበረበት19.5 

ኩንታል በሄክታር በ2012 ወደ 30.8 ኩንታል በሄክታር በማሳደግ አጠቃላይ ዓመታዊ ምርቱን በመነሻው ዓመት(2007)  

ከነበረበት 123 ሚሊዮን ኩንታል በ2012 ወደ 184.22 ሚሊዮን ኩንታል የማድረስ ግበ ተጥሏል። 

ከዚህ በተጨማሪም በጥራጥሬ ሰብል ምርታማነት በመነሻዉ ዓመት(2007) ከነበረበት 16.4 ኩንታል በሄክታር በ2012 

ወደ 24 ኩንታል በሄክታር በማሳደግ አጠቃላይ ዓመታዊ ምርቱን በመነሻው ዓመት(2007) ከነበረበት 24.4 ሚለዮን 

ኩንታል በ2012 ወደ 38.75 ሚሊዮን ኩንታል የማድረስ እንዲሁም የቅባት ሰብል ምርታማነት በመነሻዉ ዓመት (2007) 

ከነበረበት 8.99 ኩንታል በሄክታር በ2012 ወደ 12.7 ኩንታል በሄክታር በማሳደግ አጠቃላይ ዓመታዊ ምርቱን በመነሻዉ 

ዓመት (2007) ከነበረበት 7.9 ሚለዮን ኩንታል በ2012 ወደ 11.5 ሚሊዮን ኩንታል የማድረስ ዕቅድ ተይዟል። 

 ምን ይህ ብቻ! የቡና ምርታማነትና ምርት በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በ2007 ከተመዘገበው 

7.04 ኩንታል በሄክታር በ2012 መጨረሻ ላይ ወደ 10.83 ኩንታል በሄክታር በማሳደግ የቡና ምርት በ2007 በጀት ዓመት 

ከተደረሰበት 548.2 ሺህ ቶን በ2012 መጨረሻ ወደ 1102.62 ሺህ ቶን ለማሳደግ ግብ ተቀምጧል፡፡ 

የሞዴል አርሶ-አደሮች ምርታማነት ደረጃ ላይ የደረሱ በርከት ያሉ አርሶ-አደሮች ያሉ በመሆኑ የግብርና ምርምር ተቋማትን 

አቅም በማጐልበትና በማበረታታት እነዚህ አርሶ-አደሮች ወደ ግብርና ምርምር ተቋማት የምርታማነት ደረጃ እንዲቀራረቡ 

ተጨማሪ ፓኬጆች በማዘጋጀት ለመረባረብ ታስቧል።  

የአርሶአደሩ የሰብል ልማት የማስፋትና ምርታማነቱንና ጥራትን  ከፍ በማድረግ በገበያ ተወዳዳሪ ከመሆን በተጨማሪ 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ልዩ ትኩረት ሰጥተን መሥራት ያለብን የአርሶአደሩን የአትክልትና 

ፍራፍሬ የማልማት አቅም የማሳደግና በዘርፉ እመርታ የማምጣት ጉዳይ ነው፡፡  

አርሶአደሩ በራሱ፣ ከተማሩ ወጣት አነስተኛ የግብርና ኢንቨስተሮች ወይም ከአገር ውስጥና ከውጭ ባለሃብቶች ጋር በመቀናጀት 

ምርታማነትንና የምርት ጥራትን እንዲያረጋግጥ ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል፡፡ ይህ ቅንጅት የሚጠቅመው አነስተኛ ማሳ ላይ 

የሚያመርቱ አርሶአደሮችን በአካባቢ ስፔሻላይዜሽን እንዲሳተፋ የሚያደርግ እንዲሁም የገበያ፣ የመሠረተ ልማትና ሎጅስቲክስ 

አቅርቦት ማነቆ እንዳይሆን የሚያግዝ ስለሆነ ነው፡፡ 
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የሚከናወነው የሰብል፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ሥራ በቂ እርጥበት ባለበት ሁኔታ እንዲካሄድ ለማድረግ የጀመርነውን 

የተፈጥሮ ሃብትና የተፋሰስ ልማት ሥራ ወደሚቀጥለው ደረጃ ማሸጋገር ይኖርብናል፡፡ በተጨማሪም የውሃ አጠቃቀማችንን 

በማሻሻልና የመስኖ ሥራ እንደየአግሮኢኮሎጅው በማካሄድ ምርታማነቱን በማረጋገጥና የግብርና ልማት ዘላቂነትን ለማረጋገጥ 

እንደሚሰራ ታስቧል፡፡  

ይህ ሥራ የደን ልማት ሥራችንን በማጐልበት ለአካባቢ ተፅዕኖ የማይበገር የግብርና ልማት ወይም ለአየር ንብረት ተስማሚ 

ግብርና ማካሄድ የሚያስችል ነው፡፡ በአርሶአደር አቅም የሚሠራው የመስኖ ልማት በማጠናከር በትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ 

ልማት ዕቅድ ዘመን ከ4 ሚልዮን ሄክታር በላይ መሬት እንዲለማ ለማድረግ ታስቧል፡፡ በተጓዳኝ በክልልና በፌዴራል 

መንግሥት ደረጃ የሚሠሩ አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ልማትና ግድብ ሥራዎችን ለማጠናከር ገብ ተጥሏል ተጠናክረው 

ይቀጥላሉ፡፡ 

በጥቅሉ በተግባር ተፈትሸው ውጤት ያመጡ ቴክኖሎጅዎች ለሁሉም እንዲዳረሱ እና ሁሉም እንዲያከናውኗቸው አዳዲስ 

ቴክኖሎጂዎች ፓኬጁ ተሠርቶላቸው በተከታታይ ተፈትሸው እንዲቀርቡና የግብርና ምርምር ተቋሞቻችንና የግብርና 

ኤክስቴንሽን ተቋሞችን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የአቅም ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ የትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ ልማት ዕቅዳችን 

የግብርና ልማት ግቦች ሆነው ተቀምጠዋል፡፡ 

እንደሚታወቀው በእንስሳት ሃብት ልማት ዘርፍ በኩልም የሀገራችን የእንስሳት ሃብት ልማት ዘርፍ ከኃላቀር አመራረት ዘዴ 

የተላቀቀ አይደለም፡፡ በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን የመጨረሻዎቹ ዓመታት አካባቢ በዳልጋ ከብቶችና ዶሮ ዝርያ 

ማሻሻል ረገድ መጠነኛ ለውጥ የመጣ ቢሆንም አመርቂ አይደለም፡፡  

እስከአሁን የተገኙትን ምርጥ ተሞክሮዎች በማስፋት በቀጣዩየትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ ልማት ዕቅድ ዘመን ትራንስፎርሜሽን 

ማምጣት ያለብን ይሆናል፡፡ ይህንንም ለማድረግ የእንስሳት ሃብት ልማት ሥራው የሚካሄድበትን የልማት ቀጠና በአግባቡ 

መለየት ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ አኳያ አገራችንን በሦስት ቀጠናዎች መክፈል ይቻላል፡፡  

የመጀመሪያው ደጋማ/ወይናደጋማ ጥምር ግብርናና በቂ እርጥበት ያለባቸው አካባቢዎች፣ ሁለተኛው ደጋማ/ወይናደጋማ 

ጥምር ግብርናና በቂ እርጥበት የሌላቸው አካባቢዎች፣ እና በሦስተኛ ደረጃ ቆላማ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር 

አካባቢዎች በማለት በሦስት ከፍሎ ለእያንዳንዳቸው የሚሆን እቅድ በማዘጋጀት የሚፈፀም ሊሆን ይገባል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የአመራረት ዘዴውንም ከፋፍሎ ማስቀመጥና በዚሁ መሠረት ዝርዝር እቅድ አዘጋጅቶ መንቀሳቀስ 

ትራንስፎርሜሽኑን ለማምጣት ወሳኝ ይሆናል፡፡ የዝሪያ ማሻሻል ሥራ እንደየልማት ቀጠናውና የአርሶአደሩና የአርብቶአደር 

ቴክኖሎጅውን የመቀበል ችሎታው እየተመዘነ ከተመረጡ የአካባቢ ዝሪያዎች ጋር በማዳቀል ወይም በመምረጥ ማከናወነም 

እንዲሁ፡፡  

በአርብቶ አደርና ደረቃማ አካባቢዎች የአካባቢ ዝሪያ መርጦ የማዳቀል ወይም የማራባት ሥራ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል፡፡ 

አነስተኛ አመንዣጊ የሆኑትን የበጎችና ፍየሎችን ምርጥ ዝሪያ ለይቶ የማራባት ሥራ በዋናነት በሴቶችና ወጣቶች አማካይነት 

በስፋት ሊሠራ የሚችል እንደመሆኑ መጠን ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ይሆናል፡፡ በግል ባለሃብቶች የሚሠሩ ዘመናዊ 
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የእርባታ ማዕከላት እንዲስፋፉ ከፍተኛ ትኩረት ለመስጠት ታስቧል፡፡ ከዚህ አኳያ ከመሬት አቅርቦት ጀምሮ ሁሉአቀፍ ድጋፍ 

ማድረግ ዋናው የትኩረት አቅጣጫ ይሆናል፡፡ 

ቀደም ሲል የተገለፁት የግብርና ምርትና ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ የመጨመር ጉዳይ የግብርና ምርቶች ግብይትን ዘመናዊ 

ከማድረግ ውጭ ሊሳካ አይችልም፡፡ በመጀመሪያ የዕድገትና ትራንስፎርመሽን ዕቅድ ዘመን የግብርና ግብይትን ለማሻሻል 

ያደረግነው ጥረት መሻሻል ያሳየ ቢሆንም መሠረታዊ ለውጥ አላመጣም፡፡  

ከዚህ አኳያ የግብርና ግብይት ሥርዓቱን ቀልጠፋና ውጤታማ ለማድረግ መሥራት ይገባናል፡፡ አርሶአደሩን፣ የአርሶአደሩን 

ኀብረት ሥራ ማህበራትን እንዲሁም በሂደቱ መሳተፍ የሚችለውንና የሚገባውን የግል ባለሃብትና የኛን የምርት ገበያ ያጣመረ 

ያልተንዛዛ ሥርዓት ፈትሽን ከወዲሁ ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡  

ከዚህ ጋር አያይዘን የገጠር መሠረተ ልማትን የማስፋፋትና የአገልግሎቱን ጥራት የማረጋገጥ ጉዳይ በመረጃና መገናኛ፣ 

በትራንስፖርት፣ የምርት ማከማቻ መጋዘኖች በማቅረብ ውጤታማ መሆንን የሚጠይቅ በመሆኑ ስራውን ለማከናወን 

ታቅዷል፡፡ 

ከግብይት ባልተናነሰ ሁኔታ ከፍ ሲል የተጠቀሱት የግብርና ልማት ሥራዎች በተለይም እስከአሁን በውጤታማነቱ ብዙ ልምድ 

በሌለን በአትክልትና ፍራፍሬና በእንስሳት ሃብት ልማት ዘርፍ ከፍተኛ የግብአት አቅርቦት ችግር መከሰቱ አይቀርም፡፡ በዚህም 

ዙሪያ የአርሶ/አርብቶ አደሩ፣ የተማሩ ወጣቶችና የግል ባለሃብቶችና የመንግሥት የተቀናጀ የግብኣት አቅርቦት ሥርዓትን 

ለማረጋገጥ እንደሚሰራ በዕቅዱ ላይ ተመልክቷል።  

የሰብል ልማት ምርታማነትን ከፍ ለማድረግ የተጀመረው የአፈር ምርመራን መሠረት ያደረገ የማዳበሪያ ዓይነት አጠቃቀም 

ሥርዓት ሆኖ በሁሉም አካባቢዎች እንዲተገበር ይደረጋል፡፡ የግብርና ምርታማነትን ከመጨመር አኳያ የራሱ አስተዋፅዖ 

የሚያበረክተው የግብርና ሜካናይናዜሽን ግብአቶች በተደራጀ መንገድ እንዲቀርቡ ይደረጋል፡፡ በፌዴራልና በክልሎች ደረጃ 

የግብዓት አቅርቦት አቅምም በሁለንታዊ መልኩ እንዲጠናከር ለማድረግ በርካታ ተግባራት እንደሚከናወኑ በዕቅዱ ላይ 

ተመልክቷል፡፡ 

የለሙ ተራሮችን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች መሬት የማቅረብ፣ የማሽነሪ ሊዝ የማመቻቸት፣ የማስፈፀምና የመፈፀም አቅም 

ሥልጠና በመስጠትና የግብኣትና የገበያ አውታሮችን በማመቻቸት በተለይ ለኤክስፖርት ገበያና ለአግሮ ፕሮስሲንግ 

ኢንዱስትሪዎች ግብኣት በማምረት የወደፊቱ የአገራችን ልማታዊ ባለሃብቶችን ለመፍጠርም ታስቧል፡፡  

ከዩኒቨርስቲና ከኮሌጅ የተመረቁ ወጣቶች ለኢንተርፕራይዝ ልማት የሚያስፈልጉትን ሙያዎችአጣምረው የያዙ እንዲሆኑ 

በማድረግ መደራጀት ለሥራው መሳለጥ የሚጠቅም መሆኑን በማስረዳት በወጣቶቹ ፍላጐት ላይ ተመስርተን ለማደራጀት 

በዕቅዱ ላይ ተመልክቷል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም የግል ባለሃብቶችን የግብርና ልማት ተሳትፎ በተመለከተ በአባባ ልማት ዘርፍ 

የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች ከሚያደርጉት ተሳትፎ ውጭ ውስን ባለሃብቶች በጥጥ ልማት እንዲሁም በአትክልትና 

ፍራፍሬ መሳተፋቸው ይታወቃል፤ ባለፉት ዓመታት፡፡  

ይሁንና ሀገራችን ካላት ዕምቅ ለግብርና ምቹ የሆነ መሬትና የተፈጥሮ ሃብት ሁኔታ ጋር የሚመጣጠን የግልባለሃብቱ የግብርና 

ኢንቨስትመንትና ልማት እስከአሁን ማረጋገጥ አልተቻለም፡፡ ስለሆነም ከ3 ሚሊዮን ሄክታር ያላነሰ ምቹ መሬት ውስጥ ከ100 
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ሄክታር እስከ 5000 ሄክታር መሬት የያዙ የአገር ውስጥ ባለሃብቶች ወይም አነስተኛና መካከለኛ ባለሃብቶች የያዙትን መሬት 

በአግባቡ እንዲያለሙት የተቀናጀ ድጋፍ ለማድረግ ታስቧል፡፡  

በአነስተኛና መካከለኛ ደረጃ ልማት ውስጥ በአዲስ መልክ ለሚገቡትም ክልሎች መሬት አዘጋጅተው ከተቀናጀ ሁሉን አቀፍ 

ድጋፍ ጋር እንዲያቀርቡ ይደረጋል፡፡ አነስተኛና መካከለኛ ባለሃብቶች ለኤክስፖርትና ለኢንዱስትሪ ግብኣትነት በሚቀርቡ 

የሰብል፣ የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም እንስሳት ሃብት ልማት ዘርፍ እንዲሳተፉ ይደረጋል፡፡ አነስተኛና መካከለኛ 

ባለሃብቶች ከተማሩ ወጣት የግብርና ኢንቨሰተሮችና ከከፍተኛ ባለሃብቶች ጋር የሚቀናጁበት ሁኔታ ለመፍጠር ዕቅድ 

ተይዟል፡፡ 

ከፍተኛ የግብርና ባለሃብቶች የሚባሉት ከ5000 ሄክታር በላይ በአንድ ኩታ ገጠም አካባቢ የሚያለሙና በፌዴራል ደረጃ 

ክትትል የሚደረግላቸው ናቸው፡፡ እስከአሁን ድረስ በጥጥ ልማት የተሳተፉ ውስን ባለሃብቶች ካልሆኑ በስተቀር ውጤታማ 

የሆኑ አሉ ለማለት አያስደፍርም፡፡  

የሰፋፊ እርሻዎች ልማት የሚካሄድባቸው አካባቢዎች ያለውን የመሠረተ ልማት አቅርቦት ጉድለት፣ የአገልግሎት አሰጣጥና 

የመልካም አስተዳደር ችግርና በአንዳንዶቹ ባለሃብቶች አካባቢ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር 

በማስተካከል ለሀገራችን የኢኮኖሚ ዕድገት ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋፅዖ እንዲያበረክት እንሠራለን፡፡ 

ቀደም ሲል የተጠቀሱት የግብርና ልማት መስኮች ሰፊ ጉልበትን ማንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ ናቸው፡፡ በገጠር የሥራ ዕድል 

በመፍጠርም የራሳቸው ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፡፡ ስለሆነም ግብርና በተለይም ለሴቶችና ወጣቶች ሰፊ የሥራ ዕድል 

በመፍጠር ተኪ የለሽ ሚናውን እንዲጫወት ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል፡፡  

በዚህ መሠረት ግብርና በመሰረታዊ አማራጭ ቢያንስ በየዓመቱ የስምንት በመቶ ዕድገት እንዲሁም እስከተቻለ በከፍተኛው 

አማራጭ በእጥፍ እንዲያድግ በማድረግ የግብርና ዕድገት የኢኮኖሚ ዕድገታችን ዋነኛ ምንጭ ሆኖ በማገልገል የምግብ 

ዋስትናችንን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ፣ የዋጋ ግፊትን ለመቋቋም፣ የአግሮ-ፕሮስሲንግ ኢንዱስትሪዎች የጥሬ ዕቃ 

ፍላጐት ለማሟላትና የወጪ ንግድ ገበያ በማሳደግ የክፍያ ሚዛኑን እንዲያጠብ ለማድረግ ታስቧል፡፡ 

በሀገራችን በመመዝገብ ላይ ባለው ዕድገት ዘላቂነት ለማረጋገጥና ወደ መካከለኛ ገቢ የምናደርገው ጉዞ አስተማማኝ ለማድረግ 

በሚቀጥሉት ዓመታት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የግድ እመርታ ማምጣት አለበት፡፡ የኢኮኖሚ አወቃቀር ለውጥ ወይም 

ትራንስፎርሜሽን መፋጠን ለዚህ ራዕያችን መረጋገጥ እጅግ ወሳኝ ነው፡፡  

ታዲያ ይህ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን በፍጥነት እንዲረጋገጥና የማፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪያችን እመርታ እንዲያስመዘገብ 

ማድረግ የቀጣዮቹ የዕቅድ አመታት ወሳኝና የሞት ሽረት ተልዕኮዎች ሆነው በዕቅዱ ላይ ተቀምጠዋል፡፡   

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በዚህ ደረጃ ትኩረት ማግኘት የአገር ውስጥና የውጭ ቀጥተኛ በአዳዲስ ኢንቨስትመንቶችም ሆነ 

በነባር ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የምርታማነት የጥራትና የተወዳዳሪነት ደረጃ ዕመርታ እና መዋቅራዊ ለውጥ እንዲያመጣ ከፍተኛ 

ትኩረት ተሰጥቶ ለመስራት ታስቧል፡፡  
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በዚህም ሀገራችን በተለይ በቀላል ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር እንድትሆን በአጠቃላይ 

በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከቀዳሚዎቹ ግንባር ቀደም አገሮች ተርታ እንድትሰለፍ እና በ2017 ዓ.ም የመጀመሪያ ደረጃ 

መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ መሰለፍ እንደሚያስችላት በዕቅዱ ላይ ተመልክቷል፡፡ 

በዕቅዱ ላይ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በኢኮኖሚያችን የሚታይ መዋቅራዊ ለውጥ ለማስጀመር የማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ በየዓመቱ ቢያንስ የ24 በመቶ ዓመታዊ አማካይ ዕድገት እንዲያስመዘግብ ለማድረግ ታስቧል፡፡  

በዚህ መሰረትም በ2012 የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ያለውን ድርሻ ወደ 8 በመቶ ከፍ ለማድረግ 

ታቅዷል፡፡ ይህም በተራው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ድርሻ አሁን ካለበት በአራት እጥፍ በማሳደግ በ2ዐ17 ዓ.ም. ወደ 18 

በመቶ አካባቢ ለማድረስ ለያዝነው የመካከለኛ ገቢ ራዕያችን ምቹ መንደርደሪያ ለመፍጠር የታለመ ነው፡፡  

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመዋቅራዊ ለውጡ ጅምር ሁነኛ ማሳያ የሚሆነው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው የኤክስፖርት ሚናው 

ነው፡፡ ባሁኑ ወቅት የማኑፋክቸሪንግ ምርቶች በጠቅላላ የኤክስፖርት ገቢ ያላቸው ድርሻ ከጠቅላላ የኤክስፖርት ገቢ ውስጥ 

ከ1ዐ በመቶ የማይበልጥ ነው።  

ይህ ገቢ በ2012 ላይ ወደ 5 ቢልዮን ዶላር እንዲያድግ በማድረግ ድርሻው ወደ 25 በመቶ ከፍ እንዲልና በመካከለኛ ዘመን 

በራዕያችን መጨረሻ ማለትም በ2017 ዓ.ም 40 በመቶ ለማድረስ ግዙፍ ራዕይ ተይዟል፡፡  

ሌላኛው የኢኮኖሚ ትራስንስፎርሜሽኑ አመላካች በሚቀጥሉት ዓመታት ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚደረግ የሰው 

ሃይል ሽግሽግ ነው፡፡ እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት በመካከለኛና ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች የተሰማራው የሰው 

ኃይል ከ350ሺ አይበልጥም፡፡  

ታዲያ ይህን አሃዝ በሚቀጥሉት አስር ዓመታት በአራት እጥፍ እንዲጨምር በማድረግ 1 ነጥብ 5 ሚልዮን ዜጎች 

በማኑፋክቸሪንግ እንዲሰማሩ የማድረግ ሰፊ ዕቅድ ተይዟል፡፡ በሁለተኛው የዕቅድ ዓመታትም የዚህን ግብ ግማሽ ያህል 

ለማሳካት ትልም ተይዟል፡፡ ይህም ወሳኝ መዋቅራዊ ለውጥ እንደሚያመጣ ይታሰባል። 

እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት ያለው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መሠረተ እጅግ ጠባብ ስለሆነ በዘርፉ እመርታ ለማምጣት 

በወሳኝነት ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ ሊስፋፋ ይገባል፡፡ በተለይም በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ታዳጊው የአገር ውስጥ 

ባለሃብት ትራንስፎርሜሽን እንዲያረጋግጥ በማድረግና በተመረጡ የቀጥታ የውጪ ኢንቨስትመንት አማካይነት እንዲከናወን 

የግድ ማለቱ አይቀርም፡፡  

እናም የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እና የውጪ ባለሃብቶች የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዕድገትን በማፋጠን ረገድ 

በሚቀጥለው የዕቅድ ዘመን የማይናቅ ሚና ይኖራቸዋል፡፡ ከዚህ አኳያ ከሁሉም አካባቢዎች ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለመሳብ 

ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ የሚጠበቅብን ሲሆን በተለይም ከፍተኛ አቅም፣ በአፈጻፀማቸው ጥሩ ስምና ዝና ያላቸው ኩባንያዎችን 

በመለየት በከፍተኛ ደረጃ የማግባባት ሥራ ማከናወን አለብን፡፡  
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በዚህም መሠረት አቅሙና ፍላጐቱ ያላቸው የውጪ ባለሃብቶችና ኩባንያዎች በጥንቃቄ በመመልመል በተለይም ኤክስፖርት-

ተኮር በሆኑ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች እንዲሠማሩ ይደረጋል፡፡ ይህ ሥራ በጅምላ የሚፈፀም ሳይሆን እስካሁን ድረስ በመጠኑም 

ቢሆን የተገኘውን ልምድ መነሻ በማድረግ ሁነኛ የሆኑ ሀገራትን፣ ባለሃብቶችን እና የኢንቨስትመንት መስኮችን በመምረጥ 

በጥናትና በጥንቃቄ ለማከናወን ታስቧል፡፡  

ቀድመው ወደ ኢንቨስትመንት በመግባት በአፈፃፀማቸው ለሌሎች ምሳሌ የሚሆኑ ጀማሪ ባለሃብቶችንም ግልፅነት፣ 

ተገማችነትና ተጠያቂነት ባለው አግባብ ድጋፍ በማድረግ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ እንዲጨምር ይደረጋል፡፡ የውጪ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ትኩረት መስጠቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የላቀ ትኩረት ለአገር ውስጥ ባለሃብቶችም በመስጠት 

መዋዕለነዋያቸው እንዲያፈሱ ይደረጋል፡፡ የአገር ውስጥ ባለሃብቶችን በጥንቃቄ በመመልመል በቂ ድጋፍ በመስጠት በዘርፉ 

እንዲሳተፉ ለማድረግ ታስቧል፡፡  

ሀአገር ውስጥ ባለሃብቶች በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚያካሂዱት ኢንቨስትመንት ገቢ ምርቶችንም በሚተኩ ዘርፎች 

ጭምር እንዲሆን ይበረታታሉ፡፡ በመካከለኛና ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የሚሰማሩ የተመረጡ ታዋቂ የውጭ አገር 

ኢንቨስተሮችን እስከተቻለ ድረስ ከአገራችን ዋና ዋና የዘርፉ ኢንቨስተሮች ጋር በመቀናጀት ሥራ እንደሚያከናውኑ ትልም 

ተይዟል፡፡  

የሳይንስ፣ ቴክኖሎጅና ኢኖቬሽን አቅምን ለማሳደግ ከሀገሪቱ ዕድገት ፍለጐት ጋር የተጣጣመ የቴክኖሎጅ ሽግግር ለማድረግ 

ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል፡፡ በዚህ ረገድ ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጣቸው የአገር ውስጥ ኩባያዎች እና ባለሃብቶች እንዲሆኑ 

ለማድረግ ታስቧል፡፡  

ከዚህ አኳያ እስካሁን የተደራጁ የኢንዱስትሪ ልማት ደጋፊ ስፔሻላይዝድ ኢንስቲትዩቶች፣ የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርስቲዎችና 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች፣ የምርምርና ሥርፀት ተቋማት እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ተቋማት አቅማቸው ይበልጥ 

እንዲጠናከር ጥራት ባለው የሰው ሃይል፣ የምርምር መሳሪያዎችና የማትጊያ ሥርዓቶች እንዲጎለብቱ ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል፡፡  

ምርጥ ልምድ ካላቸው ተመሳሳይ የውጭ ተቋማት ጋር ቁርኝት ለመፍጠር የተጀመረው ሥራ ውጤታማና ጥራት ባለው ሁኔታ 

ለማጠናከር ታስቧል፡፡ በመሆኑም እስከ ዕቅድ ዘመኑ ድረስ ለኢንዱስትሪ ልማቱ በተመረጡ ዘርፎች የቴክኖሎጂና የማምረት 

አቅም ድጋፍ እንዲሰጡ የተቋቋሙ ኢንስቲትዩቶች በቂ አመራር የሚያገኙበትና ስኬታማ ከሆኑ አገሮች የቴክኒክና ሙያተኛ 

ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታ ለማመቻቸት ታስቧል፡፡ 

በመሆኑም ተስማሚና የተሻሻሉ ቴክኖሎጅዎችን ማፈላለግ፣ መምረጥ፣ ማለማመድና መጠቀም ብሎም ማሻሻል ምርታማነትን 

ከፍ ለማድረግ የማይተካ ሚና ያለው በመሆኑ የሰው ኃይላችንን ብቃት ማሳደግ ትኩረት ለመስጠት ታስቧል፡፡ የትምህርትና 

ሥልጠና እንዲሁም የምርምርና የኤክስቴንሽን ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ከኢንዱስትሪዎች ጋር ያላቸውን ቁርኝትና ትብብር 

በማጠናከር በሥልጠናና በቴክኖሎጅ እንዲሁም የምርምር ሥራዎችን በጋራ ለማድረግ ዕቅድ ተይዟል፡፡ 

ጥራትን፣ ምርታማነትን እንዲሁም ተወዳዳሪነትን ለማጐልበት አገራችን የመረጠችው የካይዘን የአመራር ፍልስፍና በቀጣዩ 

የዕቅድ ዘመን በሁሉም ዓይነት ኢንዱስትሪዎችና ኤክስፖርት ዘርፎች ቅድሚያ ትኩረት አግኝተው ይተገበራሉ፡፡ ሁላችንም 
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እንደምንገነዘበው የካይዘን አሰራር በቀጣይነት ላይ የተመሠረተ የተሻለ ለውጥ በማያቋርጥ ሁኔታ ማምጣት የሚያስችል 

የአመራር ፍልስፍና ነው፡፡  

የካይዘን የአመራር ፍልስፍና በጥቃቅን፣ በአነስተኛና መካከለኛ እንዲሁም በከፍተኛ ኢንዱስትሪ ዘርፎች እንዲሁም 

የኢንዱስትሪ ዘርፍ አቅም የሚገነቡ የትምህርት ሥልጠናና የምርምር እንዲሁም የኤክስቴንሽን ድጋፍ ሰጪ ተቋማትን 

በመተግበር ላይ ያለመ ነው።  

በመሆኑም የማያቋርጥና ተከታታይነት ያለው የተሻለ የምርታማነት፣ የጥራትና የተወዳዳሪነት የወጪ ቅነሳና የሥራ አካባቢና 

ሠራተኛ ደህንነት ከሁሉም በላይ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት በትኩረት ይሠራል፡፡  

ይህን ለማድረግም የአመራር ፍልስፍናው ባህሪያት፣ የካይዘን የአመራር ሥርዓቶች እና የካይዘን የቴክኒክ መሣሪያዎችና ዘዴዎች 

የዕድገት ደረጃዎችን ተንትኖ የማወቅ ችሎታ ለማዳበር ፍልስፍናው ከፈለቀበት አገር የሙያተኞች ድጋፍ ታክሎበት ሀገራዊ 

ንቅናቄ ለመፍጠር ታቅዷል፤ በትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ፡፡ 

እንደሚታወቀው ሀገራችንን በቀላል ማኑፋክቸሪንግ የአፍሪካ ማዕከል የማድረግ ራዕያችን ሲጀመር የውጭ ቁጠባ በተወሰነ 

ደረጃ እንደሚገኝ የሚጠበቅ ቢሆንም ሥራው የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ማስፋፋትን የሚጠይቅ በመሆኑ ከፍተኛ  የአገር 

ውስጥ ብድር መጠየቁ የግድ ነው፡፡  

በመሆኑም ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ግባችን የሚጠይቀንን ብድር በተቻለ መጠን 

ፈጥነን ለማሟላት የሚያስችል ሥራ ለማከናወን ዕቅድ ተይዟል፡፡ ይህ ኢንዱስትሪ ልማት የሚጠይቀው የብድር ፍላጎት 

የማሟላት ቀዳሚው ሃላፊነት የዚህ ዓይነቱን የትራንስፎርሜሽን ተልዕኮ ለመደገፍ ታስቦ የተደራጁት የመንግስት ባንኮች መሆኑ 

ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡  

እርግጥ የባንክ ብድር ግልጽነትና ተጠያቂነት ባለው አግባብ እና በግልጽ ቅደም ተከተል የግሉ ዘርፍ ልማት የሚደግፍበት 

የኢንዱስትሪ ፖሊሲ በቀጣዩ የትራንስፎርሜሽንና ዘላቂ ልማት ዕቅድ ዘመንም ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

የመንግስት ባንኮች በተለይም የኢትዮጵያ ልማት ባንክና የኢትዮጵያ የንግድ ባንክ ለኤክስፖርት ገበያ ለሚያመርቱ 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንቶች ቅድሚያ በመስጠት የኢንቨስትመንትና የሥራ ማስኬጃ ብድሮች እንዲያመቻቹ ይደረጋል፡፡ 

የግሉ ዘርፍም በብድር መልክ የሚሰጠውን ገንዘብም ለታለመለት ዓላማ እየዋለ የሚፈለገውን ውጤት ማስገኘቱን ጥብቅ 

ቁጥጥር ይደረጋል። ይህም ሙሉ ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ረገድ የበኩሉን ሚና ይጫወታል፡፡  

በአጠቃላይ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ላይ እንደተመለከተው የማክሮ ኢኮኖሚውን ዘርፍ ለማሳደግ 

የተጣለው ግብ ሀገራችንን የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ እንዲኖራት የሚያስችል ነው።  

ይህም ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው መንግስታችን ከታታሪው የሀገራችን ህዝብ ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋገጥ 

በሚያደርገው ወሳኝ ጉዞ ፅኑ መደላድል የሚፈጥር መሆኑ አያጠራጥርም። ምክንያቱም መላውን ህዝብ በጠቅላላ የልማት 

ትልም ውስጥ ያካተተ መንግስት ያቀደውን ማሳካት መቻሉ አይቀሬ ነውና።  
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