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የተቋዐ ትንበያና ዏቇኯጫዎቸ 

ዳዊት ዔትኩ 01-31-18 

ቧዕኑን ዓኯዔ ቀዞ የቇንዘብ ተቋዔ (IMF) ቇዙችን በ2010 ዓ.ዔ 8.5 በዏቶ የኢኮኖዑ እድቇት 

እንደዔታስዏዘግብ ተንብዩዋኴ። ታዲያ ኯዚህ እድቇቱ ዏቇኗት ጏቪኝ የዑባኰ ቈዳዩችንዔ ብዜ 

ንስቷኴ። በዚህዔ ዏቧዖት ኢንዱስትዘ ፓዛኮችን ዏስዠዠት፣ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትዏንቱ 

ዏጨዏዛና ቇዘቱ በቅዛቡ ያደዖቇችው የቇንዘብ ዔንዛዚ ኯውጥ በዓዏቱ ኯዑዏዘቇበው የኢኮኖዑ እድቇት 

ትኴቅ ዠይዳ ቈዳዩች ዏሆናቷውን ውስቷኴ።  

ይህ የተቋዐ ትንበያ ዏቇኯጫ፤ ዏንግስት ዛዚዔ እንደ ትናንቱ የዑከተኲቷው ትክክኯኛ ፖቩዎችና 

ስትዙቴጂዎች ውጤታዒ ዏሆናቷውን፣ እድቇቱን ኯዒዠጠን የዑቧጠው ቀጥተኛ ዏዙዛ ጠንካዙ ዏሆኑን 

እንዲሁዔ የዏንግስትን ዏዙዛ ተከትኵ ኯዕድቇቱ በዏስዙት ኲይ የዑቇኗው ታታዘው ህዝባችን በስዙ 

ኲይ እንደሆነ የዑያቪይ ዏሆኑን ዏኲካች ነው። 

እንደዑታጏቀው ሁኰ ዏንግስት በሁኰዔ የቇዙችን ካባቢዎች የኢንዱስትዘ ፓዛኮችን እየቇነባ ነው። 

ግንባታቷው ተጠናቆ ጏደ ስዙ የቇቡ ፓዛኮችዔ ኰ። ይህ የዏንግስት ተግባዛ በሁኯተኛው የዕድቇትና 

ትዙንስዣዛዓሽን ዘዏን ተግባዙዊ እየተደዖቇ ያኯ ተግባዛ ነው።  

ፓዛኮቸ የውጭ ቀጥተኛ በዳዲስ ኢንቨስትዏንቶችዔ ሆነ በነባዛ ኢንዱስትዘዎች ውስጥ የዔዛታዒነት 

የጥዙትና የተጏዳዳዘነት ደዖጃ እዏዛታና ዏዋቅዙዊ ኯውጥ እንዲያዏጣ በከዢተኛ ደዖጃ ዏንቀቪቀስ 

እንዲቻኴ የዑያደዛቈ ናቷው። በኴዒት ዕቅዱ ዘዏን በኢኮኖዑው ኲይ የዑታይ ዏዋቅዙዊ ኯውጥን 

ኯዒስዷዏዛ የዒኑዠክቷዘንግ ኢንዱስትዘ በየዓዏቱ ቢያንስ የ24 በዏቶ ዓዏታዊ ዒካይ ዕድቇት 

ዒስዏዝቇብ ይኖዛበታኴ። ይህ ዒኯት በ2012 ዓ.ዔ የዒኑዠክቷዘንግ ኢንዱስትዘ በጠቃኲይ ኢኮኖዑው 

ያኯውን ድዛሻ ጏደ ስዔንት በዏቶ ከዢ እንዲኴ ኯዒድዖግ እየተቧዙ ነው።  

ስዙው ቩጠናቀቅ የዒኑዠክቷዘንግ ኢንዱስትዘው ድዛሻ በሁኑ ጏቅት ከዑቇኝበት በዙት እጥዢ 

እንዲያድግ በዒድዖግ ጏደ ዏዷዏዘያው የዏካከኯኛ ቈዞ ዏንቇድ ኯዏድዖስ ኯታኯዏው ዕቅድ እስከ 18 

በዏቶ የዒድዖስ ግብን ያቪካኴ ተብኵ ይታዏናኴ። ቇዙችን ኯያዘችው የዏካከኯኛ ቇቢ ዙዕይን 

ኯዒቪካትዔ ዏደኲድኴ ይዝጥዙኴ።  
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እዛግጥ ዏዋቅዙዊ ኯውጡን ቇቢዙዊ በዒድዖግ ዖቇድ የዒኑዠክቷዘንግ ኢንዱስትዘው የኤክስፖዛት ዑናው 

ሁነኛ ዒቪያ ነው። ዛዚን ከነቇ ቊዛ ብናስተያየው የዒኑዠክቷዘንግ ዘዛዞ ሁን ካኯው ሁኔታ ኳያ ቩታይ 

ከጠቅኲኲው የኤክስፖዛት ቇቢ ከስዛ በዏቶ ይበኴጥዔ። ይህን ኯዒቪደግ እየተቧዙ ያኯው ስዙ የቇንዘብ 

ተቋዐ እንዳኯው በቇዙችን ኢኮኖዑያዊ እድቇት ኲይ ኯውጥ ያዏጣኴ። 

በቇንዘብ ተቋዐ የተነቪውና ኯተያዘው ዓዏት ኢኮኖዑያዊ እድቇት የዑያስቇኗው የውጭ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትዏንት ነው። የኢዡዴዘ ዏንግስት በሀቇዘቱ ዏዋዕኯ ንዋያቷውን በዒዢቧስ፣ በኢንቨስትዏንት 

ኯዏቧዒዙት ዢኲጎት ያኲቷው የውጭ ባኯሃብቶችን ኯዏቪብ የተኯያዩ ዒበዖታቻዎችን በዒዏቻቷት በን 

ከዢት በዒድዖግና በተኯያዩ ኯዔ ቀዠዊ ዏድዖኮች ተጨባጭ ሁኔታውን በዒስዖዳት በዛካታ የውጭ 

ባኯሃብቶችን በዏቪብ ኲይ ነው። በዚህዔ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትዏንትን በዏቪብ የውጭ ዔንዛዚ እያቇኗ 

ነው።  

ዏንግስት በተኯያዩ የኢንቨስትዏንት ዏስኮች በተኯይዔ በግብዛና፣ በዒኑዠክቷዘንግና ኢንዱስትዘ ዘዛዣች 

የተቧዒ የውጭ ባኯሀብቶች ቁጥዛ ከዜ ጏደ ዜ እያሻቀበ ዏዔጣት ችሏኴ።  

ቇዙችን እየተከተኯችው ባኯው ዔቸ የኢንቨስትዏንት ዔህዳዛ ነፃ የዏዚት ቅዛቦት ዏዘቊዷቱ፣ የበባ 

ዒዔዖቻ ስዢዙዎች በዏንቇድ እና በኤኳክትዘክ እንዲተቪቧ ዏደዖቊቷው፣ የታክስ እዣይታ ዜ ዏኖ 

በዛካታ የውጭ ባኯሃብቶች ጏደ ሀቇዙችን እንዲቪቡ ዋነኛው ዔክንያት ሆኗኴ ዒኯት ይቻኲኴ። ይህዔ 

የቇዘቱን ኢኮኖዑ ከዒጠናከዛ ኳያ የዙቨን ዑና እየተጫጏተ ነው።  

ዏንግስት ቇዘቱንና ህዝቦቿን ከድህነት ከኋኲቀዛነት ኯዒኲቀቅ የነደዝው ኴዒታዊና ዴዕክዙቩያዊ 

ዏስዏዛ ተግባዙዊ በዒድዖግ ተስዠ ቧጪ ዕድቇት በዒስዏዝቇብ ኲይ እንደዑቇኝ የውጪው ዓኯዔና 

ባኯሃብቶቻቷው ቪይቀ እየዏቧከኯት ይቇኛኰ። ከዏዏስከዛ ባኯዝዔ፤ የሀቇዙችንን ዏፃዒ ዕድኴ ከጏዲሁ 

በንክዜ ጢነው በኢንቨስትዏንት ዘዛዢ ኯዏቪተዢ በኴዒት እግዜቻቷው ጏደ ሀቇዙቷን እየተዏዐ 

ነው።  

በቇዙችን ውስጥ እየደቇ የዏጣ፣ ተጠቃዑ እንዲሁዔ ዏካከኯኛ ቇቢ ያኯው የህዝብ ቁጥዛ ዏጨዏ፣ 

ዝጣን የከተዕች ዕድቇት ዏታየቱና ቪቢ የኢንቨስትዏንት ቧዙዛ ዏኖ የውጭ ባኯሃብቶችን እየቪበ 

ነው። እንዲሁዔ ሀቇዙችን በዔስዙቅ ዢዘካ ዝጣን ዕድቇት እያስዏዘቇቡ ካኰ ሀቇዙት ውስጥ ንዷ 

ስኯሆነችና እያደቇ የዏጣውን ዢኲጎት ኯዒሟኲት ቅዔ ያኲት ዏሆኗ ባኯሃብቶቸ ኯዑቪተዞበት 
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የኢንቨስትዏንት ዘዛዢ ዔቸ ሁኔታን ዝጥሯኴ። ይህዔ በተያዘው ዓዏት ዘዛዞ ኯኢኮኖዑያችን ዒደግ 

ንዱ ዔክንያት እንዲሆን ስችኵታኴ። 

የቇንዘብ ተቋዐ ኯያዝነው ዓዏት ኢኮኖዑ ዒደግ ኳኲኛው ዔክንያት ድዛጎ ያቀዖበው ቇዙችን በቅዛቡ 

ያደዖቇችው የውጭ ዔንዛዚ ኯውጥ ነው። ይህ በተጠና ሁኔታ የተደዖቇው የዔንዛዚ ኯውጥ የቇዛን 

ኢኮኖዑ የዑያቪድግ ዏሆኑ ግኴፅ ነው። ዏንግስት የብዛ ዔንዛዚው ከዶኲዛ ቊዛ ያኯው ኯውጥ በ15 

በዏቶ እንዲቀንስ ያደዖቇው ስቦበትና የዑያዏጣውን ኢኮኖዑያዊ ጥንካዚ ከግዔት ውስጥ ስቇብቶ 

ነው። 

ዏንግስት ይህንን እዛዔጃ ቩጏስድ በዋነኝነት እየተዳከዏ ያኯውን የኤክስፖዛት ቇበያ ኯዒጠናከዛ ዏሆኑ 

ይታጏቃኴ። በንድ ቇዛ ውስጥ ኤክስፖዛት ዔዛት ጠናከዛ ካኴቻኯ በውጭ ዔንዛዚ ዖቇድ ችግዛ 

ዏግጠዐ ይቀዛዔ። ይህዔ ቇዘቱ ኯኴዒት ጠቃዑ የሆኑ ነቇዜችን ከውጭ እንዳታስቇባ ያደዛቊኴ። 

በተኯይ ቇዙችን በሁኯተኛው የዕድቇትና ትዙንስዣዛዓሽን እቅድ የያዘችውን ትኴዔ ኯዒቪካት እንዲህ 

ዓይነቶቸን እዛዔጃ ዏውቧድ ይኖዛባታኴ። 

እንደዑታጏቀው ሁኰ ዝጣን ዕድቇታችን፣ የዏሠዖተ ኴዒት ኗዜግዙዕቻችንና የግኴ ኢንቨስትዏንትና 

ንግድ ሥዙዎች የዑዝኴቈትን የውጪ ዔንዛዘ በስተዒዒኝ ሁኔታ ኯዒቅዖብ እና በውጪ ዕዛዳታና 

ብድዛ ያኯን ጥቇኝነት ኯዏቀነስ እንዲቻኴ በዕድቇትና ትዙንስዣዛዓሽን ዕቅድ ዘዏን እቅድ ተይዟኴ፡፡  

ኤክስፖዛት ኲይ ኯዏዖባዖብ የታቀደው ኢኮኖዑያችን በቇዛ ውስጥ ቇበያ ብቻ ቪይታጠዛ በቧዟው የዓኯዔ 

ቇበያ ኲይ ተዏስዛቶ በዢጥነት እንዲያድግ ኯዒድዖግዔ ጭዔዛ ነው፡፡ ከዚህ በተጨዒዘ በዓኯዔ ቇበያ 

ቇብተን ዔዛቶቻችንን በስዠት ኯዏሸጥ ያቀድነው ተጏዳዳዘነታችንን ዒጐኴበት ያስዝኴቊኴ። ይህን 

ኯዒድዖግ ደግዕ የቇንዘብ ዔንዛዚን ዒስተካከኴ ይቇባኴ። ዔንዛዚው በዏስተካከኰዔ እነሆ በያዝነው ዓዏት 

በኢኮኖዑው ኲይ ኯውጥ ያዏጣ ንዱ ተግባዛ ሆኖ በዓኯዔ ቀዞ የቇንዘብ ተቋዔ ኲይ ተተንብዩዋኴ። 

እነዚህ የኢኮኖዑው እድቇት ዏቇኯጫዎች ዏንግስት የዑከተኲቷው የኴዒት ፖቩዎችና ስትዙቴጂዎች 

ዔን ያህኴ ትክክኴ እንደሆኑ፣ ፖቩዎቸን ኯዒስዝፀዔ የዑቧጠው ቀጥተኛ ዏዙዛ ዔን ያህኴ 

ግባብነት ያኯውና ቇዙችንንዔ ኯዏኯጏጥ የተስዠ ብዛሃን ዏሆኑን የዑያዖቊግጡ ናቷው። 

 


