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በየዴኛውዔ ሃቇዛ ዯጧባጭ ሁኔዲ ኯኧኲቂ ኴዒዴና ዝጣን የኢኮኖዑ ዕድቇዴ ዴኴቅ ዴዛቈዔ ያኯው
የዒክዜ ኢኮኖዑ ቈዳይ የቮቀጦች የጏጪ ንግድ ዑኪን ነው። በኩሁ ግባብ የሃቇዙችንን የዒክዜ ኢኮኖዑ
ቈዳይ

ቬንዏኯከዴ

ባኯዞዴ

ዓዏዲዴ

ይህ

ዑኪን

በእጅቈ

እየቧዠ

ዏዔጣደን

ነው

ዏዖጃዎች

የዑያዏኯክደዴ፡፡
ይህን ዑኪን ዒጥበብ ደግዕ ኯኧኲቂ ዕድቇዴ ጏቪኝ ነው። በዏሆኑዔ በንድ በኩኴ የቮቀጦች የጏጪ
ንግድን እና ደዘዝዔን የዏቪቧኰ ቇኴግኵድችን በከፍዯኛ ዏጇን ዒቬዠዠዴ ይቇባኴ፡፡ የጏጪ ንግድ
ዏቬዠዠዴ ቬዯዒዒኝ የውጭ ዔንኪዘ ግኝዴ በዒዖቊቇጥ ቬዝኲ የሆኑ ዏሣዘያዎችና ዕቃዎች ከውጪ
በዒቬዏጣዴ ዝጣን ዕድቇደን ኯዒቬቀጇኴ፣ ከውጭ ብድዛና እዛዳዲ ጥቇኝነዴ ኯዏኲቀቅ፣ የኢኮኖዑውን
ዯጏዳዳዘነዴ በቀጣይነዴ ኯዒዖቊቇጥ፣ እና በቇዛ ውቬጥ ቇበያ ብቻ ያኴዲጇዖ ቧዟ ቇበያ ኯዒግኗዴ
ያቬችኲኴ፡፡
በዏዷዏዘያው የዕድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ኧዏን የጏጪ ንግድ ኧዛዞ ያቪየው ዝፃፀዔ ደካዒ
እንደነበዛ በዯደቊቊዑ ዯቇኴጿኴ፡፡ የሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ከዏዷዏዘያው
የዕድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ የበኯጇ የውጭ ዔንኪዘ የዑጇይቅ ዏሆኑ ቩዲቧብ የጏጪ ንግድን
የዒቪደግ ግብ ዒቪካዴ እጅግ ጏቪኝ ቈዳይ ነው፡፡
በዕቅድ ኧዏኑ የዯቀዏጇው የጏጪ ንግድ ግብ እንደ ዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘ ኴዒደ ኯሀቇዙችን የህዳቫ
ቈዞ ካኯው ጏቪኝ ዠይዳ ንፃዛ የዕዴ ሽዖዴ ዛብዛብ የዑጇይቅ ነው፡፡ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና
ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ኧዏን የጏጪ ንግድ ቇቢ በከፍዯኛ ዏጇን ኯዒቪደግ ብቻ
ቪይሆን ቬብጥንዔ ከዏሠዖደ ኯዒቬዠዴ ዏዲቀዱ ዯዏኴክቷኴ፡፡ ከኩህ ንፃዛ የዒኑዠክዶዘንግ
ውጤድች በጏጪ ንግዱ ውቬጥ ከፍዯኛ ዑና የዑጫጏደበዴ ሁኔዲ ይዝጇዙኴ፡፡ በዯኯይዔ ቆዳ፣ ጫዒና
ኳኵች የቆዳ ውጤድች፣ ጧዛቃ-ጧዛቅና ኴባቪዴ፣ የግዜ-ፕዜቧቩንግ ውጤድች፣ እና ቬኳዛ ዴኩዖዴ

ዯቧጥቷዶው እንዲቬዠዞና ዋና ዋና የጏጪ ንግድ ዔዛድች እንዲሆኑ ዯደዛጓኴ፡፡ ሁን ባኯው እጥዖዴ
የዯነቪዔ ኯእነኩሁ ኧዛፎች ቅድዑያ የውጭ ዔንኪዚ ዯዝቅዷኴ።
በዒዕድን ኧዛፍዔ ዳዲቬ የጏጪ ንግድ ዔዛድች እንዲቬዠዞ የዑያቬችኴ ቅጣጫ ቬኯዏቀዏገ
ዯዏኴክቷኴ። ዑኪኑን ኯዒጥበብ በግብዛና ኧዛፍ የዯቀዏገዴን ቬዴዙዳጂዎች በብቃዴ በዏዝፀዔ የበባ፣
ዴክኴዴና ፍዙፍዚ ዔዛድችን በከፍዯኛ ዏጇን በዒቬዠዠዴ ኯጏጪ ንግድ ቇቢው ዏጇናከዛ ከፍ ያኯ
ዑና እንዲኖዙዶው ዒድዖግ ያቬዝኴቊኴ፡፡
እንደኩሁዔ ዳዲቬ የኢንዱቬዴዘ፣ የዒዕድንና የግብዛና ዔዛድችን ከዒቬዠዠዴ ጎን ኯጎን የዯኯዏዱዴ
የጏጭ ንግድ ዔዛድችን በዏጇንና በጥዙዴ ዒቬዠዠዴ የዑያቬቇኘዴን ቇቢ ኯዒቪደግ ያቬችኲኴ፡፡ ከኩህ
ንፃዛ ቡና፣ ጥዙጥዚና የቅባዴ ቧብኵችን ዔዛዴ በጥዙዴ በዒቪደግ በዓኯዔ ቇበያ ያኯንን ድዛሻና
የዑያቬቇኘዴን የውጭ ዔንኪዘ በከፍዯኛ ዏጇን ኯዒቪደግ ዛብዛብ ዒድዖግ ያቬዝኴቊኴ፡፡ በዒዕድን ኧዛፍ
ዯቇቢውን የድቊፍና የክዴዴኴ ሥዛዓዴ በዏኧዛቊዴ ፖዲሽና የዏቪቧኰ ዳዲቬ የዒዕድን ዔዛድችን የጏጪ
ንግድ ኯዒቬዠዠዴ እንደኩሁዔ ከነቬዯኛ እና ዴኲኴቅ ኩባንያዎች የዑቀዛበውን የጏዛቅ ዏጇን ዒቪደግዔ
ዑኪኑን ኯዒጥበብ ይጇቅዒኴ፡፡
ከኩህ ውጭ ከየዛ ዴዙንቬፖዛዴና ቇዙችን ካኲዴ ከፍዯኛ የደዘዝዔ የኢንዱቬዴዘ እዔቅ ቅዔ ከፍዯኛ
የውጭ ዔንኪዘ ቇቢ ኯዒቬቇኗዴ ያቬችኲኴ፡፡ ኯደዘዝዔ ኢንዱቬዴዘ ዕድቇዴ ሁን የዯዝጇዴን ዔዷ
ሁኔዲዎች (ቬዯዒዏኝ ቧኲዔ፣ የሀቇዘደ ዏኴካዔ ቇፅዲ፣ የዏቧዖዯ- ኴዒዴ እና የቧው ሃይኴ ኴዒዴ)
ሟጦ ጥቅዔ ኲይ ዒዋኴ ዑኪኑን ኯዒጥበብ ያግኪኴ።
የውጭ ዔንኪዘ ዯዏንን የጏጪ ንግድን የዑያበዖዲዲ ዒድዖግ ኳኲኛው ዑኪኑን የዒጥበቢያ ዏንቇድ
ነው።የውጭ ዔንኪዘ ዯዏኑን በቅዛብ በዏከዲዯኴ የጏጪ ንግድ ቮቀጦችን የዒዔዖዴ ሥዙ ይበኴጥ
ዋጪ ዏሆኑ ይዖቊቇጣኴ፡፡ ከኩህ ቊዛ በዯያያኧ የጇቃኲይ የዋቊ ሁኔዲውዔ የዯዖቊቊ እንዲሆን
ቬዝኲ የዒክዜ ኢኮኖዑ ፖቩዎች ዯግባዙዊ ዒድዖግ ያሻኴ ፡፡ ኳኲው ቈዳይ ኯጏጪ ንግድ ዒዔዖዴ
ይበኴጥ የዑያደዠፍዛ የኵጂቬዱክቬና ዴዙንቬፖዛዴ ቇኴግኵዴ፣ የኤኳክዴዘክ ቇኴግኵዴ፣ የዏዚዴ
ቅዛቦዴ፣ እና የንግድና የቈዔክ ዠቩዳሽን እንዲሻሻኰ ዒድዖግዔ ዑኪኑን ኯዒጥበብ ቅድዏ
ሁኔዲዎች ናዶው፡፡

በኩህ ቇኴግኵዴ ቧጣጥ ከዘያ ኯጏጪ ንግድ ኲኪዎች ቅድዑያ ዴኩዖዴ በዏቬጇዴ ዯቇዒችና ዝጣን
ድቊፍ ዒድዖግ፡፡ እነኩህዔ የኢንዱቬዴዘ ፓዛኮችን ዏሠዖዴ ድዛቇው የዑዝፀዐ ይሆናኴ፡፡ የጏጪ
ንግድን ኯዒቬዠዠዴ ዲቬቦ የጏገ በዛካዲ የዲክቬ ዒበዖዲቻዎች ቢኖዔ በዝፃፀዒዶው ከዘያ ችግዜች
ቬኯዑነቨ እነኩህን ችግዜች ዏኴክ የዒቬያዝ ዯግባዛ ዴኩዖዴ ዯቧጥድዴ ቧዙ ይቇባኴ፡፡
ከኲይ ከዯጇቀቨዴ የፖቩና የቬዯዳደዛ ድቊፎች ባሻቇዛ የጏጪ ንግድን ኯዒቬዠዠዴ እንዲቻኴ
የዒዔዖዴ ቅዔን ዏቇንባዴ ያቬዝኴቊኴ፡፡ ቬኯሆነዔ በዒኑዠክዶዘንግና በሆዛዱካኴዶዛ የቇዛ ውቬጥና
የውጭ

ኢንቨቬዴዏንዴ በከፍዯኛ

ዏጇን

እንዲቬዠዞ

በዒድዖግ የዒዔዖዴ

ቅዒዶውን

ዒቪደግ

ያቬዝኴቊኴ፡፡ በዯጧዒዘዔ የዯኯዏዱዴ የግብዛናና የዒዕድን የጏጪ ንግድ ዔዛድች ዏጇናዶውና
ጥዙዲዶው በከፍዯኛ ደዖጃ እንዲጧዔዛ ኯኧዛፎዷ የዯቀዖፁዴን የድቊፍና የዳክኖኵጂ ፖኬጆችን በብቃዴ
ዏዯግበዛ ይቇባኴ፡፡
የዯዖቊቊና ዝቅዯኛ የዋቊ ንዖዴ ኯዝጣንና ፍዴሐዊ ኴዒዴ ዔዷ የዒክዜ ኢኮኖዑ ሁኔዲን ይዝጥዙኴ፡፡
ዝቅዯኛና የዯዖቊቊ የዋቊ ንዖዴን በዑዏኯከዴ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ኧዏን የዋቊ
ንዖዴ በዕቅዱ ኧዏን በዒካይ 8 በዏድ እንዲሆን ግብ ዯጥሏኴ፡፡ ዋቊን ኯዒዖቊቊዴ ከቅዛቦዴ ንፃዛ
በዏዷዏዘያ ደዖጃ የግብዛና ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ ግብን ዒቪካዴ ጏቪኝ ዑና እንደዑኖዖው ዲቪቢ
ዏደዖቈዔ ዯዏኴክቷኴ፡፡
ኳኲው ዲቪቢ የዯደዖቇው የግብዛና ዔዛዲዒነዴ ቩያድግ ኯሀቇዛ ውቬጥ ፍጆዲ፣ ኯኢንዱቬዴዘዎች
ግብዓዴና ኯጏጪ ንግድ ከዋኯው ዔዛዴ የዑዯዛዝውን በዯጇና የቇበያ ዒዖቊያ ዋቊ ከዛቭ ደ
በዏግኪዴ ጏደ ዔግብ እህኴ ክዔችዴ ዒቬቇባዴ ነው፡፡ ከኩህ ኳያ የዔግብ እህኴ ክዔችዴን በዕቅድ
ኧዏኑ ዏጧዖሻ (2012) 5 ዑዮን ድን ኯዒድዖቬ ግብ ዯጥሏኴ፡፡ በሦቧዯኛ ደዖጃ ዲቪቢ ዯደዛጎ
የዯጏቧደው የቇቢ ንግድን በዑዯኩ የኢንዱቬዴዘ ዔዛድች ኲይ ዴኩዖዴ ዯቧጥድ የዑቧዙ ቩሆን ከኧዛዞ
የዑቇኗው የዔዛዴ ቅዛቦዴ ኯዋቊ ዏዖቊቊዴ ከፍዯኛ ቬዯዋጽኦ እንደዑያደዛግ ይጇበቃኴ፡፡
ከፍኲጎዴ ንፃዛ ዝቅዯኛና የዯዖቊቊ የዋቊ ንዖዴን ኯዏጇበቅ የዑያቬችኴ የቇንኧብ ፖቩ ዏንደፍ የዑቇባ
ቩሆን፤ የዠይናንቬና የባንክ ኢንዱቬዴዘው ኴዒደ የዑጇይቀውን ዠይናንቬ የዒቅዖብ ብቃዴ ያኯው
እንዲሆን የዑያቬችኰ ዯግባዙዴን ዒከናጏን ይጇይቃኴ፡፡ የዠይናንቬ ኢንዱቬዴዘው በዯኯይ በቀጣይ

የዯያከዴን የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘና የጏጪ ንግድ ኴዒዴ ዕቅዶችን በጏቪኝነዴ የዏደቇፍ ብቃዴ
እንዲኖዖው ዒድዖግ ነው፡፡
የዯዖቊቊና የጏጪ ንግድን የዑያበዖዲዲ የውጭ ዔንኪዚ ዯዏን ዏኖዛ የዯዖቊቊ የዒክዜ ኢኮኖዑ
ኯዒቬዝን ንዱና ጏቪኝ ቈዳይ ነው፡፡ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ የሀቇዙችን የውጭ ንግድ ዑኪን በእጅቈ እየቧዠ
ዏጥቷኴ፡፡ በጏጪ ንግድ ቇቢያችን የዑቮዝነው በዒካይ ብ ያህኰ ነው፡፡ ይህንን ቧዟ የውጭ ንግድ
ክፍዯዴ ዴዛቈዔ ባኯው ሁኔዲ ኯዒጥበብ

የጏጪ ንግድ ቇቢን በዓይነዴ፣ በዏጇንና በጥዙዴ በከፍዯኛ

ደዖጃ ዒቪደግ ቁኴፍ ቈዳይ ዯደዛጎ ጏቧድ ይቇባኴ፡፡ ኯኩህዔ የዋቊ ንዖዴን ከግዔዴ ውቬጥ ያቬቇባውን
የብዛ የውጭ ዔንኪዚ ዯዏን (real exchange rate) ከዑኪናዊ የውጭ ዔንኪዚ ዯዏን (equilibrium
exchange rate) ቊዛ የዯጣጣዏ ዒድዖግ ያቬዝኴቊኴ። የሃቇዙችንን ኲኪዎች የጏጪ ንግድ ዔዛዲዶውን
በኯዔ ቇበያ ዯጏዳዳዘ ከዒድዖግ ንፃዛ የብዛ የውጭ ዔንኪዚ ዯዏን ዑኪናዊነደን የጇበቀ እንዲሆን
ዒድዖግ ዒኯዴ ነው፡፡ በኳኲ በኩኴ ዓዘካ የቇንኧብ ፖቩዋን እያጇበቀች እንደዔዴሄድ ዏጇበቁ
ነው፡፡ በዏሆኑዔ የዶኲዛ ዋቊ እየጇነከዖ ቬኯዑሄድና ይህዔ የብዛን ዋቊ ከኳኵች ዏቇበያያ ቇንኧቦች
ንፃዛ ውድ ቬኯዑያደዛቇው በኢዴዮጵያ የጏጪ ንግድ ቮቀጦች ዯጏዳዳዘነዴ ኲይ ዯፅዕኖ ቬኯዑያደዛግ
ይኸው እንደቬቊዴ ዯጏቬዷኴ፡፡ ይህንን ሥቊዴ ከዏቋቋዔ ንፃዛ የሀቇዘደን የውጭ ዔንኪዚ ዏጇባበቂያ
ከፍ ዒድዖግ ንዱ የዴኩዖዴ ቅጣጫና ዑኪኑን የዒጥበቢያ ዏንቇድ ነውና ዴኩዖዴን ይሻኴ፡፡

