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ከ (2008-2012) የዯያኧው የእድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን እቅድ ሁኰን-ቀፍ ሯጣን የኢኮኖዑ ዕድቇዴ
በዒስቀጠኴ የሀቇዙችንን የህዳሴ ጎክ ከዒሳካዴ፣ የኢኮኖዑ ዏሠዖዯ-ኴዒድችንና ዒህበዙዊ ቇኴግኵድችን
ኯካጎች በፍጥነዴና በጥዙዴ ዯደዙሽ ከዒድዖግ፣ የሥዙ ስዔዘዴን በዒሳደግ ድህነዴን ዴርቈዔ ባኯው
ሁኔዲ ከዏቀነስና በሂደዴዔ ከዒስጏቇድ እና የካጎችን የኑሮ ደዖጃ ከዒሻሻኴ ንፃር ቁኴፍ ስዴዙዳጂ
ዏሆኑ ኲይ ሃቇዙዊ ዏግባባዴ ዯይዟኴ፡፡
በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ጠቃኲይ ኢኮኖዑው በ2017 ኢዴዮጵያን ኬቅዯኛ
ዏካከኯኛ ቇቢ ካኲዶው ሃቇሮች ዯርዲ ኯዒቧኯፍ የዯቀዏጠውን ሃቇዙዊ ዙዕይ ያሳካ በዑያስችኴ ፍጥነዴ
ግን ኴዯጓኧዔ፡፡ የኢኮኖዑ ዕድቇደ ሯጣን ብቻ ሳይሆን ቀጣይና ሁኰን ቀፍ እንዲሆን የዲቧበው ከኩህ
በኲይ በሆነ ፍጥነዴ ዏጓኬን ዲሳቢ ድርጎ ነው፡፡ ይህ ባኯዏሆኑዔ ያሳኯፍናዶውን ሶስዴ ዏዲዴ
የሃቇዘደ ካጎች በየደዖጃው በዑካሄዱ የኴዒዴ ሥዙዎች ዕኩኴ ዯሳዲሱና ፍዴሀዊ ዯጠቃዑ ዏሆን
ባኯዏቻኲዶው ኯኳኲና ዯጧዒዘ ጥሲዴ ዯቊኴጠን ቧንብዯናኴ።
የሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ዋነኛ ዓኲዒ እንደ ኢዴዮጵያ ቆጣጠር በ2017 ሀቇዙችንን
ኬቅዯኛ ዏካከኯኛ ቇቢ (Lower Middle Income) ካኲዶው ሀቇሮች ዯርዲ ዒቧኯፍ ነው።ስኯሆነዔ
በዯኯይ ኯዒኑሲክዶዘንግ ሯጣን ዕድቇዴ ብኵዔ የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ሽግግር ዕውን ኯዒድዖግ የዯደዙዷና
የዯቀናዷ እንቅስቃሴ የዑደዖግ ስኯዏሆኑ በእቅዱ ዯዏኴክቷኴ፡፡
የኢኮኖዑ ዕድቇደ እንዳኯሰዴ ዓዏዲዴ ሁኰ ዏሠዖዯ ቧሱ እና በዋናነዴ ግብርና የዕድቇደ ዋና ዔንጭ ሆኖ
ኢንዱስዴዘ በኲቀ ፍጥነዴ የዑያድግበዴና፣ የቇኴግኵዴ ኧርፍ የበኩኰን ዑና የዑጫጏዴበዴ የዑሆን
ዏሆኑዔ በዯዏሳሳይ፡፡
በኩህ ዏሠዖዴ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ኧዏን ኢኮኖዑው በዒካይ በየዏደ
በ11 በዏድ እንደዑያድግ ዴንበያው ያዏኯክዲኴ፡፡ ይህ ስዴዙዯጂክ ግብ ደዖስበዴ እንደዑችኴ
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ያኯሰዴ ዓዏዲዴ ሯፃፀዕች ዏነሻ የዯደዖቈ ዏሆኑዔ በእቅዱ የዯዏኯከዯ ቢሆንዔ የብሄዙዊ ፕኲኒንግ
ኮዔሽን የሁኯዴ ዏዲዴ ዯኩኴ ግዔቇዒ ግን በኩህ ኴክ ኯዏሯፗዐን ያሳያኴ፡፡
ኢዴዮጵያ ከ2003 እስከ 2007 የዯቇበዖችውን የዏዷዏዘያው የዕድቇዴና ዴዙንስፎ ርዓሽን እቅድ በድኴ
በሯዯናዔ ጠናቃኯች። ከኲይ በዯዏኯከዯው ግባብ የኩህ እቅድ ዋና ግብ በኢዴዮጵያ ቆጣጠር በ2017
ቇዘደን ኬቅዯኛ ዏካከኯኛ ቇቢ ካኲዶው ሀቇሮች ዯርዲ ዒቧኯፍና ኯኩህ የዑዏጥን ጠቃኲይ ቇዙዊ
ቅዔ ዏቇንባዴ ነው፡፡የዒክሮ ኢኮኖዑ ዋና የፖሲ ግቦችዔ ይህንኑ ዙዕይ ከዒሳካዴ ንፃር የዯቃኘ
ናዶው፡፡ በዯኯይዔ በቇሮች ዯዕክሮ ኯስኬዲዒ የኢኮኖዑ ዴዙንስፎ ርዓሽን ቁኴፍ ዏኴካች እንደሆኑ
የዑዲዏ ንባዶው ሦስዴ ዏሠዖዲዊ የዒክሮ ኢኮኖዑ ክስዯድች ዒኯዴዔ ከፍዯኛ የኢኮኖዑ ዕድቇዴ፣
የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥና፣ ከፍዯኛ የካፒዲኴ ክዔችዴ ዔጣኔ የዒክሮ ኢኮኖዑ ዋና ግቦች ናዶው፡፡
ከኩህዔ በዯጧዒዘ የዯሳካ የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ኯዒዔጣዴ የዯዖቊቊ የዒክሮ ኢኮኖዑ ዏኖር
ጏሳኝ በዏሆኑ ይህንንዔ ዒዖቊቇጥ የዕቅዱ ንዱ ግብ ነው፡፡ ቧዕኑንዔ ብሄዙዊ ፕኲን ኮዑሽን የሁኯዴ
ዏዲዴ ዯኩኰን የእቅድ ሯጻፗዔ ይሲ ድርጓኴ።

በሁኯዯኛው የእድቇዴና ዴርንስፎርዓሽን እቅድ የኢኮኖዑውን የዕድቇዴ ቅጣጫ በዔዙች ኧርፎች
በዯኯይዔ በዔዙች ኢንዱስዴዘው እንዲዏዙ ቅጣጫ ዯቀዔጧኴ፡፡ እነኩህንና ኳኵች ዯጓዳኝ ግቦችን
ኯዒሳካዴ የዯዖቊቊ የዒክሮ ኢኮኖዑ የዒዖቊቇጥና ዋና ዋና ግቦዷን የዏደቇፍ ዓኲዒ ያኲዶው የዒክሮ
ኢኮኖዑ ፖሲ ግቦችዔ ዯቀዔጠዋኴ፡፡ በጠቃኲይ በዕቅድ ኧዏኑ በዏሠዖዲዊ የዕድቇዴ ዒዙጭ የ11
በዏድ እና በከፍዯኛው የዕድቇዴ ዒዙጭ የ12 ነጥብ 3 በዏድ ዒካይ ቇዙዊ የዔርዴ ዕድቇዴ፣ የ29
ነጥብ 6 በዏድ ቇዙዊ የቁጠባ ዔጣኔ፣ የ41 ነጥብ 3 በዏድ የኢንቨስዴዏንዴ ዔጣኔ፣ ዏዋቅዙዊ
ኯውጥና የዯዖቊቊ የዒክሮ ኢኮኖዑ ሁኔዲን ዒስሯን ዋና ዋናዎዷ የሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎ
ርዓሽን ዕቅድ የዒክሮ ኢኮኖዑ ግቦች ናዶው፡፡
ጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ በዏነጧበዴ ክፍኯ ኢኮኖዑ የ11 ነጥብ 2 በዏድ ዕድቇዴ እንደዑያስዏኧግብ
ግብ ዯቀዔጦ የነበር ቢሆንዔ፤ በኤኴኒኖ ክስዯዴ በዯሯጠዖው ድርቅ ሳቢያ እና በግጭድች

ዏሯዯኑ

ኯበዷዴ ዓዏደ ከዯቀዏጠው የ11 ነጥብ 2 በዏድ ጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ዕድቇዴ ግብ የ3 ነጥብ 2
ዏድኛ ነጥብ ቅናሽ በዒሳየዴ ኢኮኖዑው በ8 በዏድ ብቻ ድጓኴ፡፡ በዯኯይዔ በበዷዴ ዓዏደ
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ኯኢኮኖዑው የ36 ነጥብ 7 በዏድ ድርሻ ያኯው የግብርናው ክፍኯ- ኢኮኖዑ የ8 ነጥብ 2 በዏድ ዕድቇዴ
ዔጣኔ ያዏጣኴ ዯብኵ በእቅድ ቢያኬዔ፤ በ2.3 በዏድ ብቻ ያድግ ችሏኴ። በኩህዔ ዔክንያዴ
ኯጠቃኲይ የቇር ውስጥ ዔርዴ ዕድቇዴ ከዕቅድ በዲች ዏሆን ከፍዯኛ ዯጽዕኖ ሳድሯኴ፡፡
በንጻ በበዷዴ ዓዏደ የኢንዱስዴዘው ኧርፍ የ20 ነጥብ 6 በዏድ እና የቇኴግኵዴ ኧርፍ የ8 ነጥብ 7
በዏድ ዕድቇዴ በዒስዏኬቇብ በጠቃኲይ ኯዯዏኧቇበው የ8 በዏድ የኢኮኖዑ ዕድቇዴ ዴኴቅ ስዯዋጽኦ
ነበዙዶው፡፡ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ኧዏን ቇዙዊ ቁጠባንና ኢንቨስዴዏንዴን
በዒሳደግ የሯጣን ዕድቇደ ዔንጭ እንዲሆኑ የዒስቻኴ ግብ ዯቀዔጧኴ። በኩህዔ ዏሠዖዴ በኢኮኖዑው
ውስጥ የዯደዖቇው የኢንቨስዴዏንዴ ዏጠን ከጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ያኯው ድርሻ 38 ነጥብ 5
በዏድ ሆኖ ዯዏኬግቧኴ። ይህዔ ከዯዯነበየው የ37 ነጥብ 7 በዏድ ዔጣኔ ቊር ሲነጻፗር የ1 ነጥብ 2
በዏድ ጭዒዘ ሳይቷኴ፡ ፡ በዯዏሳሳይ ጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ቁጠባ ዔጣኔ በ2007 በዷዴ ዓዏዴ
ከነበዖበዴ የ21 ነጥብ 9 በዏድ ጏደ 22 ነጥብ 4 በዏድ ከፍ ብሏኴ፡፡
በእቅድ ኧዏኑ የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ከዒዔጣዴ ንጻር ከዲቀደውና ከዯጠበቀው ንፃር
የዯዏኧቇበው የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ሽግግር ኬቅዯኛ ቢሆንዔ ከግብርና ኧርፍ ጏደ ኧዏናዊ የኢኮኖዑ
ኧርፎች (ኢንዱስዴዘና ቇኴግኵዴ) የዏዋቅዙዊ ሽግግር ዲይቷኴ፡ ፡ ከኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ንፃር
ዴኴቅ ዴኩዖዴና ዴርቈዔ ዯቧጥድዴ የነበዖው የዒኑሲ ክዶዘንግ ኢንዱስዴዘ በ18 ነጥብ 4 በዏድ በዒደግ
ከጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ያኯውን ድርሻ ኯዏዷዏዘያ ካ 5 ነጥበ 4 በዏድ ሆኖ ዯዏኬግቧኴ፡፡
በንጻ የሀቇዘቷ የዒኑሲክዶዘንግ ኢንዱስዴዘ ከጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ያኯው ድርሻ ከቧሃዙ በዲች
ካኰ የፍዘካ ቇዙዴዔ ሆነ በኬቅዯኛ የዕድቇዴ ደዖጃ ኲይ ከዑቇኘ የዓኯዔ ሀቇዙዴ ዒካይ ሯጻፗዔ ቊር
ሲነፃፀር ግዒሽ ያህኴ ነው፡፡
በዯዏሳሳይ የሷቀጦች የጏጪ ንግድ ቇቢ ከጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ያኯውን ድርሻ በዒሳደግ እና
የኢኮኖዑ ኧርፎችን የሥዙ ስዔዘዴ ስብጥር ኬቅዯኛ ዔርዲዒነዴ ካኲዶው የኢኮኖዑ ኧርፎች ከፍዯኛ
ዔርዲዒነዴ ጏዳኲዶው ኧርፎች በዒሷቊቇር የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥን ኯዒሲጠን የዲቀደውን ግብ
ከዒሳካዴ

ኳያ ኬቅዯኛ ሯጻፗዔ እንደሆነ

ዏዖጃው

ያሳያኴ፡፡

ይህዔ ከግብርና

ኧርፍ

ጏደ

ዒኑሲክዶዘንግ ኢንዱስዴዘ ኧርፍ የዑደዖቇውን የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ኯዒሲጠን የዯቀዏጠውን
ሀቇዙዊ ዙዕይና ግብ ኯዒሳካዴ በቀጣይ ከፍዯኛ ጥዖዴ ዒድዖግ እንደዑቇባ ያዏኯክዲኴ፡፡
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በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ኧዏን ከዯያከዴ የዒክሮ ኢኮኖዑ ግቦች ዏካከኴ ንዱ
የዯዖቊቊ የዒክሮ ኢኮኖዑ እንዲኖር ዒስቻኴ ነው፡ ፡ ኯኩህዔ ዯግባዙዊ የዯደዖቈ የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ
ቅጣጫዎች፣ የሱስካኴና የቇንኧብ ፖሲዎች እንዲሁዔ ስዯዳደዙዊ ዕርዔጃዎች የዯዖቊቊ የዒክሮ
ኢኮኖዑ ሁኔዲን ኯዒዖቊቇጥ ያኯዐ ናዶው፡፡ በኩህዔ

በቇንኧብና በሱስካኴ ፖሲዎች በኩኴ የዯሻኯ

ሯጻፗዔ ዲይቷኴ፡ ፡ የዏሠዖዯ-ቇንኧብ (base money) ዕድቇዴን በዏቆጣጠር እና ጥብቅ የሱስካኴ
ፖሲ በዏከዯኴ በድርቁ ዔክንያዴ ከዯሯጠዖው የቅርቦዴ እጥዖዴ ሥቊዴ ቊር ዯያይክ ከቧዴ ይችኴ
የነበዖውን ከፍዯኛ ዓዏዲዊ ዒካይ የዋቊ ንዖዴ በቧኔ ጏር ዏጧዖሻ በ9 ነጥብ 7 በዏድ ዏቇደብ
ዯችሏኴ፡፡
ይህዔ የዑያዏኯክዯው ዏንግሥዴ የዑከዯ ኲዶው ጥብቅ የቇንኧብና የሱስካኴ ፖሲዎች የዯሯኯቇውን
ውጤዴ እያሳዩ ዏሆናዶውን ነው፡፡ በዯጧዒዘዔ በዓኯዔ ቀፍ ደዖጃ የንዳንድ ሷቀጦች (የነዳጅ) ዋቊ
ዏቀነስ እንዲሁዔ በንዳንድ ካባቢዎች የዯከቧዯው ኤኴኒኖ ዏጣሽ ድርቅ የዋቊ ዏዖቊቊደ ኲይ
ኰዲዊ ዯጽእኖ እንዳያስከዴኴ ዏንግሥዴ ጥብቅ የቇንኧብና የሱስካኴ ፖሲዎች ዏከዯኰ እንዲሁዔ
ከፍዯኛ ዏጠን ያኯው ስንዴ ከውጭ ዒስቇባደ በቧኔ ጏር ዏጧዖሻ ኯዯዏኧቇበው ጠቃኲይ ቇዙዊ የዋቊ
ግሽበዴ በነጠኲ ሃኬ እንዲቇደብ ስዯዋፅኦ ድርቇዋኴ።
የሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ የሱስካኴ ፖሲ በዋነኛነዴ በዯግባር ኲይ ያኰዴን የዲክስ
ፖሲዎች በውጤዲዒነዴ በዒስዯዳደር የዲክስ ቇቢን ዒሳደግ እና የጏጪ ዏዳደብ በካፒዲኴ
ኢንቨስዴዏንዴ እና ድህነዴን በዏዋቊዴ ዖቇድ ቁኴፍ በሆኑ ኧርፎች ኲይ እንዲያዯኩር ዒድዖግን ያኯዏ
ነው፡ ፡ በኩህዔ ዏሠዖዴ የዲክስ ቇቢ ከጠቅኲኲ የሀቇር ውስጥ ዔርዴ ያኯው ድርሻ (Tax to GDP
Ratio) በ2007 ከነበዖበዴ የ12 ነጥብ 7 በዏድ ዔጣኔ የ0 ነጥብ 2 ዏድኛ ነጥብ ቅናሽ በዒሳየዴ ጏደ 12
ነጥብ 5 በዏድ ኬቅ ብሏኴ፡፡ እንዲሁዔ በዕቅድ ከዯያኧው የ13 ነጥብ 7 በዏድ ዔጣኔ ንፃር ሲዲይዔ
የ1 ነጥብ 2 ዏድኛ ነጥብ ቈድኯዴ እንዳኯው ዏዖጃው ያሳያኴ፡፡ይህ ሯፃፀዔ ከፍ ያኯ ቈድኯዴ የዲየበዴ
እና ካኯሰዴ ዓዏዲዴ ዒካይ ሯጻፗዕችዔ ኬቅ ያኯ በዏሆኑ በቀጣይ የኲቀ የፖኯዱካ ዏዙር ዴኩዖዴን
ይሯኴቊኴ።
የጏጪ ንግዱ እንደዏዷዏዘያው የዕድቇዴና ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ኧዏን ሁኰ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና
ዴዙንስፎርዓሽን ዕቅድ ኧዏንዔ ከፍዯኛ ዴኩዖዴ ዯቧጥድዲኴ፡ ፡ ይህ ኧርፍ ኯዔዙች ኢንዱስዴዘ
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ዔርድች ዯጏዳዳዘነዴ ዏጧዏር ከዑኖዖው ዑና በኲይ ከፍዯኛ የውጭ ዔንኪዘን በዒስቇኗዴ የዏዋቅዙዊ
ኯውጥ ሽግግን ዏደቇፍ ይጠበቅበዲኴ፡ ፡ ሆኖዔ እሥካሁን ከጠቅኲኲ የሷቀጦች ጏጪ ንግድ የዯቇኗው
የውጭ ዔንኪዘ ቇቢ 2 ነጥብ 9 ቢዮን የዓዘካን ዶኲር ብቻ ሆኖ ዯዏኬግቧኴ፡ ፡ በጠቃኲይ ጠቅኲኲ
የሷቀጦች ጏጪ ንግድ ዏጠን (Volume) በ7 ነጥብ 2 በዏድ የጧዏዖ ቢሆንዔ፤ የሷቀጦች ጏጪ ንግድ
ዒካይ ዓኯዔ ቀፍ ዋቊ በ11 ነጥብ 1 በዏድ ቀንሷኴ። በኩህዔ ከኧርሰ የዯቇኗው የውጭ ዔንኪዘ ቇቢ
ከ2007 በዷዴ ዓዏዴ ሯፃፀዔ ቊር ሲነፃፀር በ5 በዏድ ቇደዒ ቀንሶ ዲይቷኴ፡ ፡ ይህ ደካዒ ሯጻፗዔ
በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንስፎ ርዓሽን ዕቅድ ኧዏን ዏጧዖሻ (በ2012 በዷዴ ዓዏዴ) ከሷቀጦች
የጏጪ ንግድ ኯዒግኗዴ የዲቀደውን የ13 ነጥብ 9 ቢዮን የዓዘካን ዶኲር ቇቢ ዕቅድ ኯዒሳካዴና
የዲቀደውን የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ኯዒዖቊቇጥ እስከሁን ከዯደዖቇው የዯሻኯ ጥዖዴና ርብርብ
እንደዑያስሯኴግ ያዏኲከዯ ነው፡፡
የዯቋዒዴ ብቃዴና ኯውጥ ኯዴዙንስፎርዓሽኑ ስኬዴ ጏሳኝ ነው።የኢዴዮጵያ የኢኮኖዑ ፖሲዎች
በዯዕክሮ እየዳበ በዖጅዔ ካ ሂደዴ በዴክክኯኛ ቅጣጫ ኲይ ስኯዏሆናዶው ብከዔ የዑያከዙክር
ቈዳይ የኯዔ። ነቇር ግን የኢኮኖዑ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ጏደ ዳዲስ ሠዙሮች ስኯዑያዏዙ ይህን ዲስ
ሠዙርና የኢኮኖዑ ዏጠን ዒሳኯጥ የዑችኴ ዯቋዒዊ ብቃዴ ይጠይቃኴ፡ ፡ በዏሆኑዔ ቀጣይ
ግዔቇዒዎች የዯቋዒዴ ሯጻፗዔ ኲይ ጭዔር ያዯኮ እንዲሆኑ ዒድዖግ ያስሯኴቊኴ፡፡ ኯዏኴካዔ ውጤዴ
የዲቧቡ የኢኮኖዑ ፖሲዎች የዯዋኒያንን ባሕርይ በዏቀየር ኲኴዯሯኯቇ ውጤዴ ዳርቈ ይችኲኰ ኯዔሳኳ
ዕቃዎችን ከቀዖጥ ነፃ የዒስቇባዴ ዏኴካዔ ፖሲ እያቊጠዏው ያኯውን የኪዙይ ቧብሳቢነዴ ሯዯና
ዒስዯዋኴ ይቻኲኴ ስኯሆነዔ ከኢኮኖዑ ፖሲዎች ጎን ኯጎን የዒበዖዲቻና የእርዔዴ ስኴድችን የያከ ነቇር
ግን በእርግጠኝነዴ የዑዯቇበ ዒዕቀፎችን ዏጠቀዔ ክን በሷናሱነዴ ኯዏበጠ ስ ያስችኲኴ።
ይህዔ ሆኖ በግኴጽ ዏዲጏቅ ያኯበዴ ቈዳይ የዯቀዏጠው ዒካይ ዓዏዲዊ ዕድቇዴ ከፍዯኛ ጥዖዴ
የዑጠይቅና ከዓዏዴ ጏደ ዓዏዴ እየከበደና እየዯጏሳቧበ የዑሄድ ዏሆኑን ነው፡፡ በጠቃኲይ በሁኰዔ
የኢኮኖዑ

ዕድቇዴ

ዔንጮች

የሥዙ

ሥዔዘዴን

በዒሳደግ፣

ዔርዲዒነዴን

በዒሻሻኴ፣

ጥዙዴንና

ዯጏዳዳዘነዴን በዒዖቊቇጥ በኢኮኖዑው ውስጥ የዑጠበቀውን የዏዋቅር ኯውጥ ኯዒዔጣዴ ከፍዯኛ ዴኩዖዴ
ዯቧጥድ የዑሠዙ ሲሆን ይህንኑ ኯዒዖቊቇጥ በኧርፎች ዏካከኴ ጠንካዙ ዴስስር እና ዯዏቊቊቢነዴ
እንዲሯጠር ዒድዖግ ክን በሷናሱነዴ ኯዏበጠስ ያስችኲኴ፡፡
5

የዑጠበቀው ሯጣንና ቀጣይ የኢኮኖዑ ዕድቇዴ ቧሱ የሥዙ ዕድኴ እንዲሯጠር የዑያስችኴ ዏሆን
ኯበዴ፡፡

ከኩህ

ዒኑሲክዶዘንግ

ኳያ

የዒኑሲክዶዘንግን

ኢንዯርኗዙይክች

በከፍዯኛ

ዏሠዖዴ
ፍጥነዴ

የዑያቧሰ

የጥቃቅን፣

እንዲበዙከደና

ነስዯኛና

ዴኲኴቅ

ዏካከኯኛ

የዒኑሲክዶዘንግ

ኢንዱስዴዘዎችዔ ቈኴበዴን በስሲዴ የዑጠቀዐ ሆነው ቧሱ የሥዙ ዕድኴ እንዲሯጥ ኯዒድዖግ
በዑያስችኴ ቅኝዴ ጫው ከናጏን ይቇባኴ፡፡
የኢኮኖዑው የዒዔዖዴ ቅዔ ኲይ ኯዏድዖስ ቅኴጥፍና ዏጧዏርና ዔዙች ኧርፎችን በዒጐኴበዴ
በጥዙዴ፣ በዔርዲዒነዴና በዯጏዳዳዘነዴ የኲቀ ዕድቇዴ ዒዔጣዴ፣ የሀቇዙችን ኢኮኖዑ ሁን ባኯበዴ ደዖጃ
የዒዔዖዴ ቅዐ ኲይ ኯዏድዖስ ቇና ከፍዯኛ ቅኴጥፍና ዏጧዏር እንዳኯብን የዑያዏኲክዴ ሯጻፗዔ
ነው የዯዏኯከዴነው፡፡
ዔዙች ኧርፍ የዔንኲዶው የግብርና የዯኯያዩ ንዑስ ኧርፎችና ከኢንዱስዴዘዔ የዯኯያዩ የዒኑሲክዶዘንግ
ንዑስ ኧርፎች ናዶው፡፡ ከግብርና ኳያ ሲዲይ የዕድቇደ ዔንጭ በነስዯኛ ርሶ ደሮችና ርብድ
ደሮች ቤዯቧቦች በዑካሄድ ኴዒዴ ኲይ የዯዏሠዖዯ ነው፡፡ በእጃችን ያኰ ዳክኖኵጅዎችን በግባቡ
ባኬዯን ብናቧዙጭና የኤክስዳሽን ሥርዓደን ባስቀዏጥነው ቅጣጫ ዏሠዖዴ ዯግባዙዊ ብናደርግ
ዒኯዴዔ የዒስሲዴ ስዴዙዯጅያችንን በኴዒዴ ሠዙዊዴ ዒካይነዴ ብንሯፅዔ እጅግ የኲቀ የዔርዲዒነዴና
የዔርዴ ዏጠን ዏድዖስ የዑያስችኯን ይሆናኴ፡፡ ስኯሆነዔ ከግብርና ኳያ በቧብኴ ኴዒዴዔ ሆነ
በእንስሳዴ ሀብዴ ኴዒዴ እንዲሁዔ የዯሯጥሮ ሃብዴ ኴዒዴና የዏስኖ ሥዙን ጧዔሮ የዒዔዖዴ ቅዒዶው
ድዖስ እንዳንደርስ ያቇዱንን ዒነቆዎች ዏፍዲዴ ጏይዔ ቅኴጥፍናን ዒሻሻኴ የጫው ዋነኛ ቅጣጫ
ሆን ይቇባዋኴ፡፡ በሷናሱነዴ ክን ኯዏበጠስ ከኩህ በዯጓዳኝ ሁን ባኯው ዳክኖኵጅ የዒዔዖዴ
ቅዒዶው ደዖጃ ኯዯቃዖቡ ዕዴኵች ዯጧዒዘ ዳዲስ ዳክኖኵጅዎችን የዒኧቊዷዴ የዒባኪዴና
የዒቧዙጧዴ ሥዙ በዯጧዒዘነዴ ዏሠዙዴ ያኯበዴ ይሆናኴ፡፡ ከስዴዙዳጂክ የዔግብ ቧብኵች ዔርዲዒነዴ
ዏሥዏር በዯጓዳኝ ኴዩ ዴኩዖዴ ዯቧጥድ የዒዔዖዴ ቅዒችንን ዒሻሻኴ ያኯብን በሆርዱካኴዶርና
በእንስሳዴ ሀብዴ ኴዒዴ እንዲሁዔ ኳኵች የኢንዱስዴዘ ግብዓድችና የኤክስፖርዴ ዔርድች ኲይ ዒድዖግዔ
ኳኲኛውና ክን በሷናሱነዴ ኯዏበጠሥ የዑያስችኴ ቅጣጫ ነው፡፡
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