
ባለሁለት አሃዝ ዕድገቱ አሁንም ይቀጥላል! 

አባ መላኩ 10-16-17 

የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን አፈፃፀም  አገራችንን  ፈጣን ልማት ቀጣይነት እንዲኖረው  

አድርገግጓል። በየዘርፉ  የተያዙ የዕቅድ አፈጻጸሞች መልካም የሚባሉ ናቸው። በዛሬ ጽሁፌ  አንዳንዶቹን ለማንሳት 

ወደድኩ። አገራችን  ከ2008 ዓ.ም  መግቢያ ጀምሮ  በ50 ዓመት ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ለተከታታይ ሁለት 

ዓመታት የዘለቀ  እንዲሁም መጠነ ሰፊ የአገራችንን አካባቢዎች ያካለለ አደገኛ ድርቅ ቢገጥማትም በአብዛኛው 

በራሷ አቅም በመቋቋም ፈጣን ዕድገት  ማስመዝገቧን ቀጥላለች። ባለፉት 15 ዓመታት አገራችን ተከታታይና 

ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገብ ተችሏል።  

የአገራችን ኢኮኖሚ መሰረቱ  ግብርና  ነው።  ይህ ዘርፍ ደግሞ  ለተፈጥሮ አደጋዎች  በተለይ  ለድቅርቅ  

በከፍተኛ  ሁኔታ  ተጋላጭ ነው። ይህን  ሁኔታ የተመለከቱ  ተንታኞች  የኢትዮጵያ እንዲህ ያለ ከፍተኛ ድርቅ 

ሲገጥማት የአገሪቱ  የኢኮኖሚ አደጋ ተጋርጦበታል ፈጣን ዕድገቱን ማስቀጠል አይችልም ሲሉ ግምታቸውን 

አስቀምጠው ነበር።  በዕርግጥ  ግምታቸው  ትክክል ነበር። ምክንያቱም ግብርናችን ለድርቅ ተጋላጭ ከመሆኑ ባሻገር 

ግብርናው ከአገራችን አጠቃላይ  ኢኮኖሚ  ውስጥ  ወደ  37በመቶ  የሚሆነውን  ድርሻ  እንዲሁም  

ከፍተኛውን  የሰው ሃይል  የያዘ ዘርፍ በመሆኑ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚፈጠር ትንሽ ችግር አጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ 

የሚፈጥረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው።    

ድርቁ በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ የከፋ ጉዳት  ያላስከተለው መንግስት የተገበረው ፖሊሲና ስትራቴጂ ሳቢያ  ነው።  

መንግስት  የአገሪቱ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር  እንዲያደርግ  ያከናወናቸው  ተግባራቶች  በተጨባጭ  ውጤቶች 

አስመዝግበዋል። አገሪቱ የምትመራበት የኢኮኖሚ ዘርፍ በከፍተኛ ድርቅ ቢመታም ሌሎቹ  የኢኮኖሚ  ዘርፎች 

ዕድገት  ማስመዝገብ በመቻላቸው ዕድገቱ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ተችሏል። የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ 

የ18.4 በመቶ እንዲሁም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው  ደግሞ የ25 በመቶ ዕድገት በማስመዝገብ የአገራችን 

ዕድገት ቀጣይነት እንዲኖረው  ማድረግ ተችሏል።   

በአገራችን በ2009 ዓ.ም የድርቁ ሁኔታ መሻሻል በማሳየቱ እንዲሁም መንግስት ለዘርፉ  የተለያዩ ድጋፎችን 

ማድረግ በመቻሉ ግብርናው  እንደቀድሞው  ባይሆንም  ወደ 6.7 በመቶ  ዕድገት  ማስመዝገብ  ችሏል። 

የባለፈው  ዓመት አጠቃላይ የኢኮኖሚው ዕድገቱ በአማካይ የ10.9 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል። የባለፈው ዓመት 

ባለሁለት አሃዝ ዕድገት አገራችን በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሆና የተመዘገበ  ዕድገት ነው። ለአብነት በርካታ ትርፍ 

አምራች አካባቢዎች  ሁከት ሰፍኖባቸው  የነበረ መሆኑ፣  በአንዳንድ አካባቢዎች ድርቁ ተጠናክሮ መቀጠሉ 

እንዲሁም  የአሜሪካን መጤ ተምች በበርካታ  አካባቢዎች በበቆሎ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱ ተጠቃሾች  ናቸው። 

ይሁንና ይህን ሁሉ በመቋቋም ኢኮኖሚያችን ዕድገቱን ቀጥሏል።   

የአገራችን  የኢኮኖሚ ዕድገት  በዕትዕ ዘመን  ለማስመዝገብ ከታቀደው የ11.1 በመቶ ጋር በንጽጽር ሲታይ እጅግ 

ተቀራራቢ እንደሆነ ማየት ይቻላል። የ2009ኙን የአገራችን  የኢኮኖሚ ጥንቅርና ስንመለከት ግብርና የ36.3 

በመቶ፣ ኢንዱስትሪ የ25.6 በመቶ ከዚህም ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ  ኢንዱስትሪ የ6.4 በመቶ እና የአገልግሎት 

ዘርፍ የ39.3 በመቶ ድርሻ ነበራቸው። ይህ የሚያመላክተው  የግብርናው  ዘርፍ  ለኢኮኖሚው  ያለው ድርሻ 

ከዓመት ዓመት እየቀነሰ መምጣቱንና ኢኮኖሚው መዋቅራዊ ሽግግር ማድረግ መጀመሩን ነው። በ2010 ዓ.ም 



መጨረሻ ላይ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከአጠቃላይ አገራዊ ምርት (GDP)  ያለውን ድርሻ ወደ ሰባት በመቶ 

ለማሳደግ መንግስት  የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ነው። ለአብነት  በርካታ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በራሱ ወጪ 

በመገንባትና አስፈላጊ መሰረተ ልማቶችን በማሟላት ለባለሃብቶች በዝቅተኛ ኪራይ ምቹ ማድረግ ተጠቃሽ ነው።  

የግብርናው ዘርፍ  ከፍተኛ  የሆነ የሰው ኃይል የሚያሳትፍ  ከመሆኑ ባሻገር  የኢኮኖሚው ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ 

ትልቅ አስተዋጽዖ  ያለው በመሆኑ  አሁንም  የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ነው።  በያዝነው በጀት ዓመት ይህ 

ዘርፍ  ቢያንስ የስምንት በመቶ ዕድገት ለማስመዝገብ እንዲችል  ከፍተኛ ርብርብ በመደረግ ላይ ነው። ከዚህ ጎን 

ለጎን በበጀት ዓመቱ  ኢንዱስትሪው  22.6 በመቶ፣ ኮንስትራክሽን  የ23 በመቶ እንዲሁም  የአገልግሎት ዘርፉም 

የ11.0 በመቶ ዕድገት እንዲያስመዘግብ መንግስት ዕቅድ ነድፎ በመስራት ላይ ነው።  

የአገራችንን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት  ቀጣይነት ለማረጋገጥና  ፍተሃዊ ተጠቃሚነትን ለማስቀጠል የዋጋ ግሽበትን 

መቆጣጠር ሌላው  የመንግስት ትኩረት ነው።  ባለፈው ዓመት  አጠቃላይ  የዋጋ ግሽበት  በነጠላ  አሃዝ  

ማለትም አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት 7.2 በመቶ ሆና ተመዝግቧል። ይህም መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ያለውን 

የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ  ማድረግ ተችሏል።  በ2010 ዓ.ም  መንግስት  የዋጋ ንረትን ለመከላከል 

የሚያስችሉ የተለያዩ እርምጃዎችን ለአብነት  ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ፣ የዋጋ ማረጋጊያ የሚሆን  የእህል 

ክምችትን ማሳደግ፣ የተረጋጋ የዋጋ ምጣኔ ጋር የሚጣጣም የፊሲካልና የገንዘብ ፖሊሲዎች  ተግባራዊ ማድረግ  

ናቸው። በበጀት ዓመቱ  መንግስት ትኩረት የሰጠው  ሌላው ነገር ቁጠባ ነው። ቁጠባ የአገር ዕድገት መሰረት ነው። 

አሁን ላይ የአገር ውስጥ ቁጠባ 25 በመቶ በላይ ደርሷል።   በሁለተኛው ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን 

መጨረሻ ቁጠባ ከአገር ውስጥ አጠቃላይ ምርት ያለው ድርሻ ወደ 29በመቶ እንዲያድግ መንግስት  የተለያዩ  

ፖሊሲዎችን  በመተግበር ላይ ነው።   

የአገር ውስጥ የፋይናንስ አቅምን በማጠናከር ከታክስና ሌሎች ምንጮች የሚገኙ ገቢዎችን በአግባቡ በመሰብሰብ፣ 

የመንግሥትን ወጪዎችን በመቆጠብና ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲነግስ ማድረግ፣ መንግሥት የሚወስዳቸውን 

ብድሮች በአግባቡ ማስተዳደር የሚያስችል የፊሲካል ዲስፒሊን ማስፈን እንዲሁም  የወጪ ምርቶችን  ለማሳደግ  

የሚያስችሉ  ኢንቨስትመንቶችን ማስፋፋት የመንግስት ትኩረቶች ናቸው። በተመሳሳይ የመንግሥት የበጀት ጉድለት 

ከአጠቃላይ አገራዊ ምርት ከ2.5 በመቶ እንዳይበልጥ  አሸፋፈኑም የአገር ውስጥ ምንጮችን እንዲሆን  በመስራት 

ላይ ነው። ባለፈው  ዓመት መንግስት  ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች ለመሰብሰብ  ካቀደው የ94.3 በመቶውን 

ለማሳካት ችሏል። ይህም  ከ2008 ዓ.ም ጋር ሲነፃፀር የ17በመቶ አካባቢ ዕድገት  የተመዘገበ ቢሆንም 

ኢኮኖሚያችን ሊሚያመነጭ ከሚችለው ገቢ ጋር ሲነፃፀር አንሶ የሚታይ ነው።   

መሰረተ ልማት ማስፋፋት ለአገራችን ኢኮኖሚ  ዕድገት ቀጣይነት አይነተኛ ሚና አላቸው።  መንግስት ለመሰረተ 

ልማት መስፋፋት ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። ለአብነት    በ2009 ዓ.ም  የገጠር መንገድ ተደራሽነትን  ለማረጋገጥ  

በሰራው  ተግባር  ወደ 75 በመቶ  የሚሆኑ የገጠር ቀበሌዎች እርስ በርስቸውና  ከዋና ዋና መንገዶች የሚያገናኙ  

መንገዶችን  ተገንብተዋል። የእነዚህ  መንገዶች  በመገንባታቸው  አርሶና አርብቶ አደሩ ምርቶቹን ወደ ገበያ 

ማውጣት እንዲችል  እንዲሁም ግብዓቶችንና  አገልግሎቶችን በተለይ የህክምና አገልግሎቶችን  ወደ አርሶና አርብቶ 

አደሩ ቀበሌዎች  ለማድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ  በማበርካት ላይ ናቸው። መንግስት የገጠር መንገዶችን  ተደራሽነት 

በ2010 ዓ.ም ወደ 85 በመቶ ለማድረስና በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ቀበሌዎችን   ሙሉ በሙሉ በመንገድ 

መሰረተ ልማት ለማስተሳሰር  መንግስት ዕቅድ ይዞ በመስራት  ላይ ነው።  



ሌላው ለኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር እጅግ ተፈላጊና ወሳኝ መሠረተ-ልማቶች ውስጥ የኤሌክትሪክ ሃይል አቅርቦት 

አንዱና ቀዳሚው ነው። በዚህ ረገድ  መንግስት በርካታ ስራዎችን በመስራት ላይ ነው። በቅርቡ የተጠናቀቀውን 

የጊቤ-3 ሃይል ማመንጫ በሙሉ አቅሙ ስራ ሲጀምር፣  ስልሳ በመቶ የደረሰውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ ሲጠናቀቅ፣  የገናሌ-3ን ግድብ አጠናቅቆ ሃይል ማመንጨት ሲጀምር  እዲሁም የኮይሻ ግድብ፣ የመልካ 

ሰዲ እና  የአሉቶ ጂኦተርማል ማመንጫ፣ የረጲ ባዮማስ ማመንጫ፣ የአይሻ የንፋስ ሃይል  ስራቸው ሲጠናቀቅ   

የአገራችን የሃይል አቅርቦት  ወደ 11 ሺህ ሜጋ ዋት ይጠጋል።  በሁለተኛው የዕትዕ  ማብቂያ ደግሞ  ይህ አሃዝ  

ወደ 17 ሺህ ከፍ  እንደሚል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይህ የሚያመላክተው ለአገራችን የኢኮኖሚ ዕድገት 

ቀጣይነት መደላድል መፍጠር እንደተቻለ ነው።    

መንግስት  የግብር ስርዓቱን ለማሻሻል  በበጀት ዓመቱ  በመስራት ላይ ነው።    የአገሪቱን  የታክስ ስርዓት  

ሊያሻሽል  የሚያስችል  በርካታ አዳዲስ   አሰራሮችን በመተግበር ላይ ናቸው።መንግስት የግብር መሰረቱን ለማስፋት 

በርካታ ዘጎች ግብር እንዲከፍሉ እንዲሁም  ፍትሃዊ የግብር አከፋፈል ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል  የተለያዩ 

ቴክኖሎጂዎችን  በመጠቀም ላይ ነው። የተጀመረው የታክስ ሪፎርም ሥራ ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም ዜጋ ሃላፊነት 

ሊሰማው ይገባል። ፍትሃዊነትን ከሚያረጋግጡ ነገሮች መካከል ሁሉም የሚገባውን ግብር በወቅቱና በሃላፊነት ስሜት 

ሊከፍል ይገባል።  

ግብር መሰወርና  ትርፍ ማጋበስ  ለአገራችን ዕድገት  ብቻ ሳይሆን ለአገራችንም ህልውና  የማይበጅ እኩይ ተግባር 

በመሆኑ  ኪራይ ሰብሳቢነትን  በጋራ  ማውገዝ ይገባናል። ኪራይ ሰብሳቢነት ከትምክህትና  ከጥበት ባልተናነሰ ሁኔታ 

የአገራችን  አደጋ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። መንግስት የያዛቸው እቅዶች ስኬታማ የሚሆኑትና አገራችን 

ወደከፍታው የምትወጣው  የመንግስት ጥረት በህዝብ ተሳትፎ ሲታጀብ በመሆኑ ሁሉም በተሰማራበት መስክ ህዝብንና 

አገርን  በቅንነትና ታማኝነት ማገልገል ይጠበቅብናል።   

 


