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አንዳንድ ነጥቦች በፕሬዚዳንቱ ንግግር ላይ  

ብ. ነጋሽ 10-16-17 

የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች 5ኛ ዙር 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን ባለፈው ሳምንት መስከረም 29 ቀን 

2010 ዓ/ም በይፋ ተከፍቷል። ከእረፍት በኋላ ምክር ቤቶቹ ስራ የሚጀሩበት የጋራ ስብሰባ በፕሬዝዳንቱ ነግግር 

ነው የሚጀምረው። የኢፌዴሪ ህገመንግስት የፕሬዝዳንቱን ስልጣንና ተግባር በሚዘረዝርበት አንቀጽ 71 ንኡስ አንቀጽ 

1፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን  ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ ይከፍታል በሚል በተደነነገው 

መሰረት፣ በኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ ንግግር ነበር የተከፈተው። ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ 

ባደረጉት ንግግር እንደወትሮው ሁሉ የባለፈውን ዓመት የመንግስት አፈጻጸም ግምገማ፣ እንዲሁም የተያዘውን የ2010 

በጀት ዓመት በመንግስት የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት አቅርበዋል። 

ፕሬዝዳንት ሙላቱ በዚህ ንግግራቸው ካነሷቸው ጉዳዮች መሃከል የተወሰኑትን በዚህ ጽሁፍ ለማንሳት ወድጃለሁ። 

ከመረጥኳቸው ጉዳዮች መሃከል የ2009 በጀት ዓመት የኢኮኖሚ ልማት እቅድ አፈጻጻምና የቀጣይ በጀት ዓመት 

እድገት እቅድ ቀዳሚው ነው። ባለፈው ዓመት ከነጋዴዎች እለታዊ የገቢ ግምትና የግብር አከፋፋል ጋር በተያያዘ 

አወዛጋቢ የነበረውን የደረጃ ‘ሐ’ ግብር ከፋዮች በተመለከተ ያነሱትንም ጉዳይ እመለከተዋለሁ።  እየተቀዛቀዘ 

የመጣውን የወጪ ንግድ ለማበረታታት ይወሰዳል በሚል የጠቀሱትን የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያ እንዲሁም የወጣቶች 

ተጠቃሚነትን በተመለከተ የገለጿቸውን ሃሳቦችም አነሳቸዋለሁ። 

የባለፈውን ዓመት የኢኮኖሚ እድገት አስመልክተው ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ባደረጉት ንግግር፣ የ2ኛው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የመጀመሪያ ዓመት ከነበረው ከ2008 አፈጻጸም ነበር የጀመሩት። ይህ ዓመት ሃገሪቱ በከፍተኛ 

ድርቅ የተመታችበት እንደነበረ ያስታወሱት ፕሬዝዳንት ሙላቱ፣ ከአጠቃላይ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ 37 በመቶ 

ድርሻ ያለውን የግብርና ዘርፍ በ2008 ያሳየውን የእድገት ሁኔታ አንስተዋል። በዚህ በጀት ዓመት የግብርናው ዘርፍ 

በ8 ነጥብ 2 በመቶ እንዲያድግ እቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም በእቅድ ከተያዘው እጅግ አሽቆልቁሎ በ2 ነጥብ 3 

በመቶ ማደጉን አስታውሰዋል።  

ይሁን እንጂ የኢንደስትሪውና የአገልግሎቱ ዘርፍ እድገት ጥሩ ስለነበረ፣ አጠቃላይ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ 8 በመቶ ማደግ 

ማደጉን አስታውቀዋል። ይህ 8 በመቶ እድገት ፈጣን የሚባል የኢኮኖሚ እድገት መሆኑንም አመልክተዋል። 

ፕሬዝዳንት ሙላቱ የባለፈውን በጀት ዓመት ማለትም የ2009ን የኢኮኖሚ ሁኔታ አፈጻጸም አስመልክተው በሰጡት 

ማብራሪያ፣ አጠቃላይ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ በ2008 ከነበረበት የ8 በመቶ ባለአንድ አሃዝ እደገት ወጥቶ የ10 ነጥብ 

9 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን አስታውቀዋል። ይህም በእቅድ ተይዞ ከነበረው የ11 ነጥብ 1 በመቶ አጠቃላይ 

እድገት እቅድ ጋር ተቀራራቢ መሆኑን አመልክተዋል። በ2009 በጀት ዓመት በ2008 ተከስቶ በነበረው ድርቅ 

ምክንያት የ2 ነጥብ 3 በመቶ ብቻ አድጎ  የነበረው የግብርና ዘርፍ የ6 ነጥብ 7 በመቶ እድገት አስመዝግቧል። 

ይህ ታቅዶ ከነበረው የ8 በመቶ እድገት ጋር ሲነጻጻር መጠነኛ ቅናሽ ቢያሳይም፣ መልካም ሊባል የሚችል ነው። 

የተገኘው ውጤት ከዕቅድ በታች ሊሆን የቻለው፣ በአንዳንድ የሃገሪቱ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረ ድርቅ እንዲሁም 

በተለይ የበቆሎ ሰብል ላይ መጠነኛ ጉዳት ባደረሰው አሜሪካ መጤ ተምች ምክንያት መሆኑን ፕሬዝዳንት ሙላቱ 

በንግግራቸው አመልክተዋል። 
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በ2009 በጀት ዓመት የኢንደስትሪው ዘርፍ በአጠቃላይ የ18 ነጥብ 7 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን የገለጹት 

ፕሬዝዳንት ሙላቱ፣ ከዚህ ውስጥ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንደስትሪ 23 ነጥብ 2 በመቶ፣ ኮንስትራክሽን 21 በመቶ 

እድገት ማሳየቱን አመልክተዋል። የአገልግሎት ዘርፉ 10 ነጥብ 3 በመቶ ማደጉን ነው የገለጹት። በ2009 በጀት 

ዓመት፣ የኢኮኖሚ ዘርፎች በአጠቃላይ በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ያላቸውን ድርሻም አስመልክተው ሲገልጹ፣ ግብርና 

36 ነጥብ 3፣ ኢንደስትሪ 25 ነጥብ 6 (ከዚህ ውስጥ 6 ነጥብ 4 የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ድርኛ ነው)፣ 

አገልግሎት 39 ነጥብ 3 በመቶ መሆኑን አስታውቀዋል። 

ያለንበትን የ2010 በጀት ዓመት አስመልክተው ሲናገሩ፣ አጠቃላይ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት 11 ነጥብ 1 በመቶ 

እንዲሆን መታቀዱን አመልክተዋል። የግብርናው ዘርፍ 8 በመቶ፣  ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንደስትሪ 22 

ነጥብ 6 በመቶ፣ ከፍተኛ ኢንደስትሪ 23 በመቶ፣ የአገልግሎት ዘርፍ 11 በመቶ እንዲያድግ ታቅዷል። 

ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ከግብር አከፋፈል ጋር በተያያዘ፣ በዘንድሮው ዓመት የደረጃ ‘ሐ’ ግብር ከፋዮች የታክስ 

ግመታን በተመለከተ የተከሰተው የግምት መዛባትና በአንዳንድ ታክስ ከፋዮች አካባቢ የተከሰተ የዕቃ መሰወር አይነት 

ችግር እንደማይከሰትና የታክስ አከፋፈሉ ተገማች እንዲሆን በጥናት ላይ የተመሰረተና የታክስ ከፋዮች ራሳቸው 

የተሳተፉበት የመፍትሄ አቅጣጫ ለመቀየስ የሚሰራ ይሆናል። ይህን በማድረግ መዝገብ የማይዙ የታክስ ከፋዮች ጋር 

የሚገጥመውን ውዝግብ ለማስቀረት ጥረት ይደረጋል ብለዋል። 

ሁላችንም እንደምናስታውሰው በተለይ የሂሳብ መዝገብ ከማይዙ የደረጃ ‘ሐ’ ግብር ከፋዮች የገቢ ግምት ጋር 

በተያያዘ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ሙላቱ እንዳነሱት የግምት መዛባትና የግብር ትመናው 

ተገማች አለመሆን ብቻ አልነበረም ችግሩ። በነጋዴው ማህበረሰብ ዘንድ መደናገር ፈጥሮ የነበረው ቀዳሚው ችግር፣ 

ለነጋዴው የደረሰው የግብር ማሳወቂያ ደብዳቤ ከዕለታዊ ገቢ ግምት በመነሳት የተሰላውን ዓመታዊ ገቢ ብቻ የሚገልጽ 

መሆኑ ነበር። የግብር ማሳወቂያው ደብዳቤ እንደደረሰ በድንጋጤ ለተቃውሞ አደባባይ ለመወጣት ተነሳስተው የነበሩት 

ነጋዴዎች፣ በደረሳቸው ደብዳቤ ላይ የተገለጸውን ዓመታዊ ገቢ እንደተከፋይ ግብር የወሰዱ ነበሩ። ይህ ብቻ 

አይደለም። ማብራሪያ የተሰጣቸው ነጋዴዎችም ቢሆኑ በትክክል የሚከፍሉትን ግብር እንዲያውቁ ከማድረግ ይልቅ 

ከወጪ ቀሪ ግብር የሚከፈልበትን አጠቃላይ ገቢ የተነገረበት ሁኔታ ነበር። 

አስቀድሞ ለነጋዴዎች የደረሳቸው ደበዳቤ ሊከፍሉ የሚገባቸውን የግብር መጠን የሚገልጽ ቢሆን ኖሮ እጅግ ከፍተኛ 

ቁጥር ያለው ነጋዴ እሰጥ አገባ ውስጥ ሳይገባ ግብሩን ይከፍል ነበር። እርግጥ የነጋዴውን ገቢ ያላገናዘበ የገቢ ግመታ 

የተከናወነበት ሁኔታም ነበር። በአጠቃላይ በቀጣይ ከግብር አከፋፈል ጋር በተያያዘ ነጋዴው ግልጽ በሆነ ሀኔታ መክፈል 

የሚገባውን የግብር መጠን አስቀደሞ እንዲገምት ማደረግ የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማከናወን 

እንደሚያስፈልግ ማስታወስ ተገቢ ነው። ከግብር ጋር በተያያዘ የሚነሳ ችግር ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ህዝቡን 

የሚያደናግሩበት አጀንዳ እንዲያገኙ በማድረግ  የሃገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ችግር ላይ ሊጥል የሚችል መሆኑን 

ማስታወስ ተገቢ ነው። 

ፕሬዚዳንት ሙላቱ በንግግራቸው የሃገሪቱን የወጭ ንግድ እንቅስቃሴን የተመለከቱ ጉዳዮችን አንስተዋል። የሃገሪቱ 

የወጪ ንግድ እየተቀዛቀዘ መምጣቱን ያመለከቱት ፕሬዚዳንቱ፣ በ2010 በጀት ዓመት ለወጪ ንግዱ ልዩ ትኩረት 

በመስጠት የሞት የሽረት እርምጃ መወሰድ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። በተለይ በሃገሪቱ የወጪ ንግድ ውስጥ 80 

በመቶ ድርሻ ያላቸው ቡና፣ ሰሊጥ፣ ጥራጥሬ፣ ቅመማቅመም፣ አበባና የቁም እንስሳ ምርት በብዛትና በጥራት ማሳደግ 

እንደሚገባ ጠቁመዋል። ወርቅና ሌሎች የጌጣጌጥ ማዕድናት ላይ በማተኮር እንዲሁም የኢንደስትሪ ፓርኮችን ማዕከል 
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በማድረግ የማኑፋክቸሪንግ ምርቶች የወጪ ንግድ በፍጥነት እንዲያድግ እንደሚደረግም አመልክተዋል። በአጠቃላይ 

የወጪ ንግዱን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሪ ተመን በጥናት ላይ የተመሰረተ ማሻሻያ እንደሚደረገበት ጠቁመዋል። 

እርግጥ ነው የሃገሪቱ የወጪ ንግድ ከ2005 በጀት ዓመት ጀምሮ እያሽቆለቆለ መጥቷል። የወጪ ንግዱ በዚህ 

ከቀጠለ የኢኮኖሚውን እድገት የማስቀጠሉ ጉዳይ ፈተና እንደሚገጥመው በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። የሃገሪቱን 

የወጪ ንግድ ምርቶች መጠን መጨመር በተለይ ተጨማሪ 3 ሺህ ሄክታር መሬት ለአበባ ልማት የማዋል፣ የምርት 

ጥራትን የመጨመር ጉዳይ ልዩ ትኩረት እንደሚሰጠውም በየአጋጣሚው ሲገለጽ ቆይቷል። በተለይ የወጪ ንግድ ላይ 

ያተኮሩትና ወደሰራ የገቡት የኢንደስትሪ ፓርኮችም የወጪ ንግዱን እንደሚያጠናክሩ ይጠበቃል። እናም በዚህ ዓመት 

የወጪ ንግዱ ገቢ ያንሰራራል የሚል ተስፋ አለ። 

ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ያነሱት የውጭ ምንዛሪ የብር ተመን ጉዳይ ውሳኔ ተላልፎበታል፤ ፕሬዝዳንቱ ንግግር በደረጉ 

ማግስት። የብር የውጭ ምንዛሪ መጠን በ15 በመቶ እንዲቀንስ ተደርጓል። ቀደም ሲል የነበሩ አንዳንድ የወጪ ንግድ 

ሁኔታዎች የምንዛሪ ቅናሽ የማድረግን አስፈላጊነት የሚጠቁሙ ስለነበሩ የተወሰደው እርምጃ ውጤት ሊያስገኝ ይችላል 

ተብሎ ይገመታል። ለምሳሌ ቡና ላኪዎች ቡና ወደውጭ ከመላክ ይልቅ፣ ሃገር ውስጥ መሸጥ የሚመርጡበት ሁኔታ 

እየተለመደ መጥቷል። ለወጪ ንግድ ዓላማ በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ የተቋቋሙ የማምረቻ ፋብሪካዎች፣ 

ምርቶቻቸውን ሆን ብለው ጥራታቸውን በማጓደል ከወጪ ንግድ ደረጃ በታች በማድረግ በሃገር ውስጥ የሚሸጡበትን 

ሁኔታ እየፈጠሩ እንደነበረም ይታወቃል። እነዚህ ችግሮች በዋነኝነት የብር የምንዛሪ ዋጋ ውድ ከመሆኑ የመነጩ 

ናቸው። በመሆኑም የብርን የውጭ ምንዛሪ መጠን የመቀነሱ ርምጃ ተገቢ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። 

ይሁን እንጂ፣ የብር ምንዛሪ ቅነሳውን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችለውን ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ንረት መከላከል የሚያስችሉ 

እንዲሁም የምንዛሪ ቅነሳው የሚፈጥረውን የዋጋ ጫና መቋቋም የሚያስችሉ እርምጃዎች መወሰድ ያለባቸው መሆኑ 

መዘንጋት የለበትም። የምንዛሪ ቅነሳው በተደረገ ማግስት ሙሉ በሙሉ በሃገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ላይ ጭምር 

የ15 በመቶና እና ከዚያ በላይ የዋጋ ጭማሪ የማድረግ አዝማማሚያዎች እየታዩ ነው። በቀድሞው ተመን ወደሃገር 

ውስጥ የገቡና ከምንዛሪ ቅናሹ ተጽእኖ ውጭ የሆኑ ምርቶች ዋጋም እየጨመረ ነው። በዚህ ላይ መንግስት ቁጥጥር 

ሊያደርግ ይገባል። የውጭ ምንዛሪው ቅነሳ ለወደፊት በሃገር ውስጥ ምርትም ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር የሚችል መሆኑ 

ባይካድም፣ ተጽእኖው ግን የውጭ ምርት በሃገር ውስጥ ምርት ላይ በሚጨምረው እሴት ልክ ብቻ መሆን 

እንደሚገባው ግንዛቤ መፍጠርና መቆጣጣር የሚያስችል መላ መበጀት ይኖርበታል። አለበለዚያ በተለይ ቋሚ ገቢ 

ያላቸው ተቀጣሪ ዜጎች የመኖር አቅም ምንዛሪው በቀነሰበት ልክ መዝቀጡ አይቀሬ ነው።   

ፕሬዝዳንት ሙላቱ በንግግራቸው የወጣቶችን ተጠቃሚነት ጉዳይም አንስተዋል። በዚህ ዙሪያ ባደረጉት ንግግር፣ 

ባለፈው ዓመት የወጣቶችን እኩል ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በይበልጥ የማረጋገጥ ጉዳይ ከስራዎች ሁሉ አውራ 

ስራ ተደርጎ እንቅስቃሴ እንዲደረግበት ተወስኖ ነበር ብለዋል። በዚህ መሰረት የወጣቶች የእድገትና የለውጥ ስትራቴጂ 

እንዲሁም የስትራቴጂው ማስፈጸሚያ ተከልሶ በቀቅቱ ካለው ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ እንዲዘጋጀ መደረጉም ገልጸዋል። 

የፌደራል መንግስቱ ለወጣቶች የስራ ፈጠራ ከመደበው የ10 ቢሊየን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ በተጨማሪ ከልሎች 

በአጠቃላይ 10 ቢሊየን ብር መድበው እንደነበረ ያስታወሱት ፕሬዝዳንት ሙላቱ፣ ይሁን እንጂ ገንዘቡ ዘግይቶ 

መድረሱን አመልክተዋል። ይህም ሆኖ ለ2 ሚሊየን ገደማ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር መቻሉንም አስታውቀዋል። 

እርግጥ ነው፤ በተለይ ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍል ተስፋ መቁረጥ ላይ ጥሎት ለነበረው የስራ አጥነት ችግር ባለፈው 

ዓመት መንግስት ይዞት የነበረው ፕሮግራም የብዙዎችን ተኩረት የሳበ ነበር። ይሁን እንጂ ተግባራዊነቱ እጅግ የተንዛዛ 
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ነበር። መንግስት እመድበዋለሁ ካለው 10 ቢሊየን በር ተዘዋዋሪ ፈንድ ውስጥ ተጨማሪ በጀት ሲመድብ 5 ወይም 

4 ቢሊየን ብር ገደማ ተመደቦ እንደነበረ ሰምተናል። በዚህ ፈንድ አጠቃቀም ዙሪያ፣ ፕሬዝዳንቱም እንደጠቀሱት 

ዘግይቶ የበጀት ዓመቱ ማገባደጃ ላይ ከመድረሱ ጋር በተያያዘ አፈጻጻሙ እንደተወራው ወጣቱን የሚያረካ ሳይሆን 

ቀርቷል። በዚህ ምክንያት በርካታ ወጣቶች ተስፋ የቆረጡበትና አጠቃላይ ሁኔታው ወጣቶችን ተጠቃሚ ከማደረግ 

ይልቅ ለፕሮፓጋንዳ የተደረገ ነው የሚል ግምት እንዲያድርባቸው ማድረጉን ታዝበናል። በመሆኑም የወጣቶች የስራ 

ፈጠራ ፈንድ አጠቃቀም ጉዳይ ባለፈው ዓመት የዝግጅት ስራዎቹ በሙሉ ስለተከናወኑ በታቀደውና ወጣቶቹን ሊያረካ 

በሚችል ደረጃ መከናወን ይኖርበታል። የስራ ፈጠራ ፕሮግራሙ ለወጣቶች የሚቀርብ ችሮታ ተደርጎ መወሰድ 

የለበትም። ከዚህ ይልቅ ወጣቶችን በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ተሳታፊ የሚሆኑበትን ሁኔታ በማመቻቸት እድገቱን 

አግዘው ተጠቅመው እንዲጠቀሙ የማድረግ ጉዳይ መሆኑን በተለይ በታችኛው ደረጃ ያሉ አስፈጻሚዎች እንዲገነዘቡ 

ማድረግ ያስፈልጋል። 

በአጠቃላይ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ በንንግግራቸው ያነሷቸው የመጪ ዘመን የክንውን አቅጣጫዎች ተስፋ 

የሚያለመልሙ ናቸው። ጉዳዩ በይፋ ለህዝብ የተነገረ ስለሆነ ህዝብ በንግገሩ ላይ የተነሱ ጉዳዮችን ተግባራዊነት 

ይጠብቃል። ተግባራዊ መሆናቸው በህዝብና በመንግስት መሃከል ያለውን መተማማን ያጎለብታል። ተግባራዊ ሳይሆኑ 

መቅረታቸው ደግሞ በመንግስት ላይ ያለውን እምነት ይሸረሽራል። ህዝብ በመንግስት የሚገለጹ እቅዶችን በሙሉ 

ወቅታዊ የፖለቲካ ውጥረቶችን ለማርገብ ዓላማ ብቻ እንደሚቀርብ ፕሮፓጋንዳ አድርጎ እንዲመለከትም ያደርጋል። 

እናም በፕሬዘዳንቱ ንግግር ያዳመጥናቸው ጉዳዮች በሙሉ በተጨባጭ መሬት ላይ ካለው መልካም አጋጣሚዎችና 

መሰናክል ሊሆኑ የሚችሉ ነበራዊ ሁኔታዎች አኳያ እየታዩና እየተሞረዱ ተግባራዊ እንዲሆኑ እንፈልጋለን።  

 


