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    የዝዛጣዒው ኢኮኖዑ ብነድች 

ቬዓነህ 05-02-18 

የኯዔ ቀዞ የቇንዘብ ድዛጅዴ ይ ኤዔ ኤፍ  ኢዴዮጵያ በዚህ ዓዏዴ የ8.5 በዏድ የኢኮኖዑ እድቇዴ 

እንደዔዲቬዏዘግብ የቧጠው ቪይንቪ ዴንበያ የኯዔ ቀፍ ዏቇናኛ ብዙሃንን ዴኩዖዴ ከጏቧዱ ቧዕንኛ 

ቈዳዮች ዏካከኴ ግንባዛ ቀደዐ ነው። ቩ ኤን ኤን   በዘቇባው እንዳቬዲጏቀው ይህ እድቇዴ  ኢዴዮጵያ 

በድዛቅ በዯዏዲችበዴ ዜ ዏሆኑና የቬዶኳይ  ዜ ጒጅ  ኲይዔ ሆና ዏሆኑ 8.5  ቇዘደ በጠንካዙ 

ዏቧዖዴ ኲይ ዏሆኗን ያቪያኴ ብሏኴ። በነቇዙችን ኲይ እድቇደ የዛዚ ብቻ ቪይሆን ዯከዲዲይነዴ ያኯው 

ኯዏሆኑዔ የባኯዝው ዏዴ ዯዏቪቪይ የይ ኤዔ ኤፍ ዏዖጃ ያዏኯክዲኴ። የባኯዝው ዏዴ የዯቋዐ 

ዏዖጃ የሃቇዙችንን ኢኮኖዑ እንደጏዖደ የዑጠቅቬ ቪይሆን ከጎዖቤዴ ኬኒያ ቊዛ በንጽጽዛ የዝዯቮ ዏሆኑ 

የእድቇዲችንን ኴክ እና የእድቇደ ብነዴ የሆኑ ዘዛፎችን ኯይድ ኯዒውቪዴ ይዏቻኴ።   

ኬኒያ ኯዖጂዔ ዜ በዔቬዙቅ ፍዘካ የግዙፍ ኢኮኖዑ ባኯቤዴ ሆና ብዴቆይዔ ሁን ግን በጎዖቤቷ 

ኢዴዮጵያ የዏዘነዴ ቦዲጒን እየዯነጠቀች ዏሆኗን የቇኯፗው የዓኯዔ ቀዞ የቇንዘብ ዯቋዔ ይ ኤዔ ኤፍ 

ቀዏዛ እንደዑያቪየው የኢዴዮጵያ ጠቃኲይ ዓዏዲ ቇቢ ( ጂዲፒ ) እቬከባኯዝው  ዓዏዴ ዏጨዖቱ 

ድዖቬ 78 ቢዮን ዶኲዛ ይሆናኴ ዯብኵ የዑጠበቅ ቩሆን ባኯዝው ዓዏዴ 72 ቢዮን ዶኲዛ ዏዲ 

ቇቢ ዒቬዏዝቇቧን ጠቅሷኴ ፡፡ኬንያ በ2016 በዷዴ ዏዴ 68.91 ቢዮን ዶኲዛ ቬዲቬዏዘግብ የ2015 

ዏዲ ቇቢጒ 63,62 ቢዮን ዶኲዛ ደዛሷኴ ፡፡ በዑቀጥኯው ዏዴ ደግዕ ጏደ 75 ቢየን ዶኲዛ 

እንደዑጠቊ ይጠበቃኴ፡፡እንደቇንዘብ ዯቋዐ ሃዛ ዏዖጃ ዏሠዖዴ የኢዴዮጵያ ኢኮኖዑ ከኬኒያ ቊዛ 

ቩነጻፗዛ ብኲጫ ያኯው በዏሆኑ የዔቬዙቅ ፍዘካን የግዙፍ ኢኮኖዑ ባኯቤዴነዴ ደዖጃን ያሠጣዴ 

ችሏኴ ፡፡  

ሀብዴ ከዒይባክንባዶው ቇዜች ዏካከኴ ይቮዘኮቬዴ ፣ ኢዴዮጵያ ፣ኬኒያ እና ቫኔቊኴን የጠቀቧው የቩ 

ጂ ዱ ኤን ዘቇባ ሃቇዙደ ጠንካዙ የዏኴዒዴ ፍኲጎዴ ያኲዶው በዏሆኑ እድቇዲዶውዔ ቀጣይነዴ 

ይዲይበዲኴ ብሏኴ ፡፡ ዔንዔ እንኳ የኢዴዮጵያ ሕዝብ ቁጥዛ በፍዘካ ደዖጃ ከፍዯኛ ከዑባኰዴ ውቬጥ 

ቢሆንዔ ህዝብን ያቪዯዝ የዏሠዖዯ ኴዒዴ ዝዛቊዲ በዏቬዠዠደ ዔክንያዴ ሃቇዘደ ጏደዕድቇዴ ጎዳና 

ዯቮቊግዙኯች ብሏኴ ዘቇባው ፡፡ 
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ቬኯሆነዔ የዚህ ዏዴ ዴንበያውዔ የዑጠበቅና ኯዚህዔ ዏነቱ የሆነው ከኲይ ኯዯዏኯከዯው ፍኲጎዴ 

የዑዏጥን የዏቧዖዯ ኴዒዴ ኢንቨቬዴዏንዴ በዒቬዠዠቷ ነው። በኢዴዮጵያ የዏጣውና የቇንዘብ ዯቋዐ 

የዏቧከዖው ይህ እድቇዴ በኢንዱቬዴዘና በዏቧዖዯ ኴዒዴ ዘዛፎች ኲይ በውጭና በዏንግሥዴ በኩኴ 

በዯከናጏኑ የኢንቨቬዴዏንዴ ዯግባዙዴ ዒካኝነዴ ዏሆኑን ዏዖጃዎች ያዏኯክዲኰ። በፍዘካ ከቧሃዙ 

በዲች የዯቱኯ የኢኮኖዑ ዕድቇዴ ከዑያቬዏዘግቡዴ ሃቇዙዴ ዏካከኴ ኢዴዮጵያ ንዷ ሆና 

እንደዔዴቀጥኴና (የዚህ ዏዴ የዯኯየ ቢሆንዔ) በዒካይ ከቬድቬዴ በዏድ በኲይ ኢኮኖዑ እድቇዴ 

ዒቬዏዝቇቧንዔ እንደዔዴቇዠበዴ የዑያዏኲክደዴ ዏዖጃዎች ከዏንግቬዴ ብቻ የዯቇኘ ቪይሆን ኯዔቀዞን 

የቇንዘብ ድዛጅዴ  ጨዔዜ በዛካዲ የዔጣኔ ሃብዴ የዔዛዔዛ እና የጥናዴ ዒእከኵችዔ ያዖቊቇጡዴ ነው ።  

በሃቇዘደ እየዲየ ያኯው የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘ እድቇዴ የዯኯያዩ የውጭ ባኯሃብድችን ዴኩዖዴ 

እንዲቬብ ካቬቻኰ እና ከኲይ ከዯዏኯከደዴ በዛካዲ ዔክንያድች  በዯጨዒዘነዴ እና ዴኴቁን ድዛቱ 

የዑጏቬደው የኴዒዲ ዴዕክዙቩያ ቬዛደ ውጤዴ የሆነው የዏቧዖዯ ኴዒዴ እድቇዲችን ነው።  

ሃቇዘደ ዝዛጣዒ ኢኮኖዑ ይኖዙዴ ዘንድ በዯኯይ ከውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ በግብዛና፣ በዔዙች 

ኢንዱቬዴዘ፣ በዴዙንቬፖዛዴ፣ በኃይድዜ ፓጏዛ፣ በዳኳኮዔ፣ በዏንቇድ ዏሠዖዯ ኴዒዴ፣ በኢንዱቬዴዘ 

ፓዛኮች፣ በግዜ ኢንዱቬዴዘና በዏቪቧኰዴ ግዙፍ ኢንቨቬዴዏንድችን ዒግኗዴ ግድ ይኲዲኴ፡፡ 

የኢኮኖዑ ዕድቇደ በቬዯዒዒኝነዴ የዑቀጥኯውና ሃቇዘደዔ ዏኯጏጥ የዔዴችኯው፣ ኯውጭ ቀጥዯኛ 

ኢንቨቬዴዏንዴ ሁኰን ቀፍ ዝግጅዴ ዒድዖግና ዒቬዯናቇድ ቩቻኴ ብቻ ነውና፡፡  

በ2016 ፍዘካ ያቇኗችው የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ የቀነቧ ቩሆን የኢዴዮጵያ 46 በዏድ ጨዔሯኴ። 

ይህን የቇኯፗው ደግዕ የዯባበዴ ዏንግቬዲዴ የንግድ እና ኴዒዴ ድዛጅዴ ነው። ድዛጅደ 

የውዜፓውያኑን የ2017 ኢንቨቬዴዏንዴ ዴንበያን በዯዏኯከዯ ይዠ ባደዖቇው  ዘፖዛዴ እንዳዏኯከዯው 

ባኯዝው ዒኯዴዔ ከጥዛ ጏዛ 2008 እቬከ ዲህቪቬ ጏዛ 2009 ድዖቬ ኢዴዮጵያ 3 ነጥብ 2 ቢየን 

የዓዘካ ዶኲዛ ዏጠን ያኯው ቀጥዲ የውጭ ኢንቨቬዴዏንዴ ግኝዲኯች።ጏደ ፍዘካ የዝቧቧው ቀጥዲ 

የውጭ ኢንቨቬዴዏንዴ ዏጠን በ3 በዏድ ቅናሽ ቪይዲኴ። በህቈዘደ ግንባዛ ቀደዔ የቀጥዲ የውጭ 

ኢንቨቬዴዏንዴ ዯቀባይ ሆና የቆየችው እና በነዳጅ ሀብቷ የበኯፀቇችው ንጎኲ 2016 ኲይ ያቇኗችው 

የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ዏጠን ሽቆኴቁሏኴ። በህቈዘደ ዴኴቁን ኢኮኖዑ የያዙዴ ደቡብ ፍዘካ 

እና ናይጄዘያዔ በዚሁ ዓዏዴ የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ግኝዲዶው ቀንሷኴ። ዔቬዙቅ ፍዘካ ኲይ 
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ኢዴዮጵያ ያቇኗችው የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ጠንካዙ እድቇዴ የዲየበዴ እና ከዚህ ቀደዔ ያኲየችው 

ነው ብሏኴ ዯዏድ በዘፖዛደ። 

በ2016 የዔቬዙቅ ፍዘካ 7.1 ቢየን የዓዘካ ዶኲዛ ቀጥዲ የውጭ ኢንቨቬዴዏንዴ ግኝቷኴ። ከዚህ 

ውቬጥ ግዒቯ የዑሆነውን የጏቧደችው ኢዴዮጵያ፤ በጠቃኲይ በዯጠቀቧው ዜ ውቬጥ ያቇኗችው የውጭ 

ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ዏጠን ከቀደዏው ዓዏዴ በ46 በዏድ እድቇዴ ቪይቷኴ።ይህዔ ዝፃፀሟ በዓኯዔ 

ኲይ በዝቅዯኛ የኴዒዴ ደዖጃ ኲይ ከዑቇኘ ቇዙዴ ዏካከኴ በሁኯዯኛ ደዖጃ ኲይ እንድዴቀዏጥ 

ድዛጓዲኴ።በዚህ ዏኴኩ ኢዴዮጵያ የዔዲቇኗው የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ዏጠን እድቇዴ 

የዯቀጣጠኯው ቇዘደ በዏቧዖዯ ኴዒዴ እና በዒዔዖቻ ኢንዱቬዴዘ ዘዛፍ እያጒኯችው ያኯው ዏጒዕኯ 

ንጒይ ነው ይኲኴ የዯዏድ ዘፖዛዴ። 

እንደ ዘፖዛደ በዝቅዯኛ የኴዒዴ ደዖጃ ኲይ በዑቇኘ ቇዙዴ የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ዏቪቢያ 

የዯዝጥዜ ሀብዴ ነው።ነቇዛ ግን ቇዙዴ የኢንቨቬዴዏንዴ ዒዙጫዶውን ዓይነዴ ቬፍዯው ቀጥዲ የውጭ 

ኢንቨቬዴዏንዴን ኯዏቪብ ባደዖቈዴ ጥዖዴ እየዯቪካኲዶው ነው ብኵዔ ኢዴዮጵያን በዔቪኳነዴ 

ቬቀዔጧኴ።   

ኢዴዮጵያ ውቬጥ በዯኯያዩ ዘዛፎች በዏቧዒዙዴ በዓኯዔ ቀፍ ደዖጃ ዯጏዳዳዘ ዏሆን የዑያቬችኰ በዛካዲ 

ዕድኵች ኰ።የሃቇዘደ የዯዖቊቊ ፖኯዱካና ዒክዜ ኢኮኖዑ፣ ቧዟ የቧው ኃይኴና ዛካሽ የኤኳክዴዘክ ኃይኴ 

ቅዛቦቷ በጒናነዴ የዑጠቀቨዴ ናዶው።ኢዴዮጵያ የዖንጓዴ ኢኮኖዑ ፖቩ የዔዴከዯኴ በዏሆኗ 

በኢነዛጂው ዘዛፍ ኯዏቧዒዙዴ ኯዑዝኴቈዔ ቧዟ እድኴ ኯ።በዯኯይ በዒህበዙ ኴዒዴ ዘዛፍ ሃቇዙችን 

የሄደችባዶው ቬኬዲዒ ዛቀድች የኯዔ የቇንዘብ ዯቋዒዴን ዏኔዲ እንድዲቇኝና የበኯጠ እንድዴዯቊ 

የዑያቬችኲዴን እድኴ ዝጥዜኲዲኴ። 

በዚሁ ዏነቱዔ ቇዙችን ኯህዝቦች በፍዴሃነዴ የዔዲቀዛበውን የዒህበዙ ቇኴግኵዴ ዯደዙሽነዴ 

ኯዒቪደግ ኯዑቧ ቬዙዎች ዒቬዝፀዑያ የዑውኴ 700 ዑዮን ዶኲዛ በቅዛቡ ከዓኯዔ ባንክ ድቊፍ 

ያቇኗች ቩሆን፤ በዯጓዳኝ  ኯቇጠዛ የዔግብ ጒቬዴና ዒቬዝፀዑያ የዑውኴ ዯጨዒዘ 600 ዑዮን ዶኲዛ 

በዖጅዔ ዜ የዑከዝኴ ብድዛ ግኝዲኯች። ይህዔ የዑያቪየው በዓኯዔ ኢኮኖዑ ኲይ በዯጽዕኖ 

ዝጣዘነዲዶው የዑዲጏቁዴ ዓኯዔ ቀፍ የቇንዘብ ዯቋዒዴን ጨዔዜ በዓኯዔ ቀዞ ዒህበዖቧብ ዘንድ ያኲዴ 

ዏኔዲ እየጨዏዖ በዏዔጣደ ዏሆኑን ነው። 
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ባኯዞዴ 26 ዓዏዲዴ ቈዟችን የዏዷዏዘያ ደዖጃ ዴዔህዛዴን በሁኰዔ የሀቇዙችን ካባቢዎች ኯዒዳዖቬ 

በዏቻኰ በሁኑ ጏቅዴ የዴዔህዛዴ ዯቋዒዴ ቁጥዛ ከ40 ተህ በኲይ ንደኛ ደዖጃ ዴ/ቤድችና 3,300 

ሁኯዯኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ ቤድች ከ27 ዑዩን በኲይ ዯዒዘዎችን ዒቬዯናቇድ ዯችሏኴ። በዚህዔ 

ዲዘካችንን በኴዒዲ ቅጣጫ ዏዛዯን ዏቧዖዲ ኯውጥን ዒዔጣዲችን ኯኳኲው ዓኯዔ ዔቪኳ ዏሆን 

የዔንችኴበዴ ደዖጃ ኲይ ድዛቭናኴ።የንደኛ ደዖጃ ዯቪዴፎን ከ96 በዏድ በኲይ እንዲሁዔ የሁኯዯኛ 

ደዖጃ ዴዔህዛዴ በኩኴዔ በውቬን ካባቢዎች ብቻ ዯጏቬኖ የነበዖውን ቬዛጭዴ በዒቬዠዠዴ ዯቪዴፎውን 

43 በዏድ በኲይ ኯዒድዖቬ የዯቻኯ ዏሆኑን የዑቇኴፘ ዏዖጃዎች፤ በዏቧናዶ ዴዔህዛዴ ፕዜግዙዔ 

ከግዒሽ ዑዩን በኲይ ዯዒዘዎችን በዏዒዛ ኲይ ቩሆኑ በየዓዏደ ኯከፍዯኛ ዴዔህዛዴ ዯቇቢውን ዒኯዟያ 

እያቬዏዘቇቡ ጏደ ዩኒቨዛቬዱ የዑቇቡ የዯዒዘዎችን ቁጥዛ ጏደ ሁኯዴ ዏድ ተህ ዏድዖቨን ይጠቁዒኰ።  

በኳኲ በኩኴ በዒህበዙ ኴዒዴ ዘዛፍ ድንቅ ውጤዴ ያቬዏዘቇብንበዴና በቇንዘብ ዯቋዒደ ዏኔዲን 

ያዯዖዝኴን የጤናው ዏቬክ ነው።የጤና ፖቩያችን በጒናነዴ በሽዲን በዏከኲከኴ ኲይ የዑያዯኮዛ ቢሆንዔ 

ከዚሁ ጐን ኯጐን ዏሠዖዲ የጤና ቇኴግኵዴን የዒቬዠዠደዔ ቈዳይ ከፍዯኛ ዴኩዖዴ 

ዯቧጥድዲኴ።ዏቧዖዲ የህክዔና ቇኴግኵዴ የዑቧጡ ጤና ጣቢያዎችን በሁኰዔ የሀቇዙችን ካባቢዎች 

ኯዒቬዠዠዴ በዯደዖቇጐ የዯቀናዷ ዛብዛብ በ1983 ዓ.ዔ በቇዛ ቀፍ ደዖጃ 153 ብቻ የነበዖው የጤና 

ጣቢያዎች ቁጥዛ በሁኑ ጏቅዴ ከ3500 በኲይ ደዛሷኴ። ኯ25ተ ህዝብ ንድ የጤና ጣቢያ ኯዒዳዖቬ 

የዯያዘውን ግብ ዐኰ በዐኰ ዒቪካዴ ዏቻኰን የዑቇኴፘዴ የጤና ጥበቃ ዑንቬዳዛ ዏዖጃዎች፤የጤና 

ዯቋዒደን ቇኴግኵዴ የዒቱቱኴና ግብድችን የዒሟኲዴ ሥዙዔ ዴኩዖዴ ዯቧጥድዴ ዏቧዙደን 

ያዖቊግጣኰ። 

በ1996 ዓ.ዔ ዯቀዛፆ ሥዙ ኲይ የጒኯው የጤና ኤክቬዳንሽን ዏዛሃ ግብዛ የዏቧዖዲ የጤና ቇኴግኵዴ 

ዯደዙሽነዴ ዏቱቱኴና በሽዲን በዏከኲከኰ ቬዙ ኲይ የህብዖዯቧቡን ዯቪዴፎ ጏደ ኲቀ ደዖጃ ኯዒድዖቬ 

ከፍዯኛውን ድዛቱ በዛክቷኴ። በዏኲ ሀቇዘደ በቇጠዛና በከዯዒ የዯቧዒ ከ39ተ የዑበኴጡ የጤና 

ኤክቬዳንሽን ባኯዐያዎች በጤናው ዘዛፍ የህብዖዯቧቡን ባኯቤዴነዴ በዒቪደግ ጤናዒና ዔዙች ዜጐችን 

ኯዏፍጠዛ የዯነደዝውን ዙዕይ ኯዒቪካዴ ቁኴፍ ዑና በዏጫጏዴ ኲይ ናዶው። በሁኰዔ የቇዙችን የቇጠዛ 

ቀበኳዎች ቢያንቬ ንድ የጤና ኬኲ የዯቇነባ ቩሆን በቇዛ ቀፍ ደዖጃ ከ16251 የዑበኴጡ ጤና ኬኲዎች 

ኯህብዖዯቧቡ በቅዛበዴ ቇኴግኵዴ በዏቬጠዴ ኲይ ይቇኛኰ ። 
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ዏቧዖዲ የጤና ቇኴግኵዴን ከዒቬዠዠዴ ጎን ኯጎን የሆቬፒዲኴ ቇኴግኵዴ ኯዒቱቱኴዔ የሃቇዙችን 

ቅዔ በዝቀደ ዏጠን ዴኩዖዴ ዯቧጥድ ዯቧዛቷኴ። በ1983 ዓ.ዔ 72 ብቻ የነበዖው የሆቬፒዲኵች ቁጥዛ 

በሁኑ ጏቅዴ በግኰ ዘዛፍና በዯኯያዩ ዏንግቬዲ ባኴሆኑ ድዛጅድች የዯቧዴን ቪይጨዔዛ የዏንግቬዴ 

ሆቬፒዲኵች ብቻ ቁጥዙዶው በዙዴ እጥፍ ድጎ ከ310 በኲይ ደዛሷኴ። 

ከኲይ በዯዏኯከዯው ዏኴኩ ሃቇዙችን ከኯዔ ባንክ ይህን ያህኴ ዏጠን ያኯው ቇንዘብ በድቊፍና በብድዛ 

ዏኴክ ቇኝ የቻኯው ዏንግቬዴ ዴዔህዛዴን፣ ጤናን፣ ግብዛና፣ ንፁህ ውሃን እና የቇጠዛ ዏንቇድን በዏኲ 

ቇዘደ ኯዒዳዖቬ እያደዖቇ ያኯው ዏጠነ ቧዟ የኴዒዴ ጥዖዴ እና በዚህዔ እየዯቇኗ ያኯው ውጤዴ ከፍዯኛ 

ዏሆኑን በባንኩ ዏቬዝዛድች ዏሠዖዴ ዖቊቇጥ በዏቻኰ ዏሆኑን  ዏዖዳዴ ይቻኲኴ።ቬኯሆነዔ በዚህ 

ባኯዏዘናቊዴ ከዚህ ኯበኯጠ ድቊፍና እዛዳዲ በቇንዘብ ዯቋዒዴ ዘንድ ዏኔዲን ያዯዛዞ በዑያቬችኴ 

ግባብ የዯያዙ ፕዜዷክድችን በግባቡ እና ከኪዙይ ቧብቪቢነዴ በፗዳ ዏኴክ ዏዝፗዔ ይቇባኴ። 

 


