
ብድርና የኢኮኖሚ ዕድገት ምንና ምን ናቸው?  እውን የኢትዮጵያ 
ብድርስ  እያደገ ነው? 

 

Kidane Samuel Dec 31, 2012 

መግቢያ 

በታህሳስ 2012 የዓለም ባንክ ባወጣው ሪፖርት  ባለፉት ስምንት አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ  

የአፍርካ ሃገራት  ኢኮኖሚ በአማካይ  ካደገበት  በዕጥፍ ያህል እድገት  ነበረው  ብሎ ሪፖርት 

አውጥቶ ነበር፡፡ በነገራችን ላይ  ይህንን  የኢትዮጵያ መንግስት  ሲለው የነበረው ቢሆንም 

አንዳዶች  በተለይም  ተቃዋሚ ፖለቲከኞች  ፍፁም  ሃሰት ነው ብለው ሲከራከሩ አመታት 

አለፉ፡፡ ጉዳዩ በፖለቲካ ሚዛን ከታየ ምናልባትም  ልክ ሊሆን ይችላል ፡ ዳሩ ግን ሳይንሳዊ 

ቀመር ያለውን  ጉዳይ መካድ አድሮ ራስን ማስገመት ነው ትርፉ፡፡  

እንደ ማስታወሻ   የሆነ ወቅት ላይ ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ ርፖርት አቅርበው ፓርላማው 

ሲወያይ አንድ የምክር ቤት አባል    ኢትዮጵያ እንዴት በ11 ፐርሰንት ታድጋለች ብለው  

የጠየቁትን ላየ  የኢኮኖሚ እድገት  ምጣኔ  ቀመር  ጥንቆላ እንጂ ሳይንስ  አይመስልም ነበር፡፡ 

 የሆነ ሆኖ ዛሬ ዛሬ እድገት መኖሩ በአይንም  በሌሎችም  ሲመሰከር  ክርክሩ  አቅጣጫ 

መቀየሩን  እያየን ነው፡፡  በፈረንጆቹ  ታህሳስ   15/ 2012 ኢሳት የተባለው የተቃዋሚዎች  

ቴለቭዠን ጣቢያ አንድ "በመረጃ የበለፀጉ  ግለሰብ" ትኩረት በሚለው ፕሮገራም ጋብዞ በርካታ  

ጉዳዮች ላይ ማብራርያ ሲሰጡ ውለዋል( ፕሮግራሙ ሁለት ክፍል እንዳለው ተገልጦ አንዱ 

ብቻውን ለ አንድ ሰዓት ከ ሃያ ስምንት ደቂቃ ተላልፎኣል)፡፡ ግለሰቡም በሚያወቁትም  

በማያውቁትም   ርዕስ ላይ ትንታኔና መረጃ  መሰል ነገር ሲያቀርቡና ሲደክሙ ተመልክቻለሁ፡፡ 

ከተነሱት ነጥቦቸም  አንዱ  ይሄው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት   ጉዳይ ሲሆን   እኚሁ ሰውየ 

ምንም እንኳ ሙያቸው ሌላ ቢሆንም እንደ ኢኮኖሚስትም ትንታኔ ለመስጠት ደፍረው   

“የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አላደገም   በብድር የመጣ  እድገት  እንዴት  እድገት ይባላል” ብለው 

ፈገግ አሰኝተውኛል፡፡  ቀጥለውም  ያለብድር ያደገችውን የ1950ዋን  የንጉሱን ዘመን አዲስ አበባ  

ከዛሬዋ  "በብድር ካደገችው"   ጋር በማነፃፀር  የቀድሞዋ የተሻለች ነበረች ብለው ደመደሙ፡፡  

እግረ መንገድም  ሰው በማያውቀው ጉዳይ  ላይ አስተያዬት ሲሰጥ እንዴት  እንደሚሳሳት  

ምሳሌ ሆኑ፡፡ ይህንን  ጉዳይ ከአንድ ወዳጄ ጋር አንስተን ስንጭዋወት  አሁን አሁን  እኮ  

ክርክሩ እድገት አለ  የለም ከሚለው   እድገቱ  የመጣው በብድር ነው ወደ ሚል እንደዞረና 



የግለሰቡ  የግል አስተያዬት ብቻ ሳይሆን የበርካታ ተቃዋሚዎች መከራከርያ እየሆነ መምጣቱን  

ነገረኝ ፡፡ ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝም   ይሄኛው   አዲሱ  የተቃዋሚዎች መከራከርያ ሚዛን 

ይደፋ እንደሆን በመረጃዎች  መፈተሽ  ነው፡፡   

በቅድሚያ የኢኮኖሚ እድገትን ቀመርና ከብድር ጋር ያለውን ዝምድና እንይ   ቀጥሎም  

የኢትዮጵያን የውጭ ብድር በተመለከተ በቅርብ ከወጣው የአለም ባንክ  ሪፖርት  መረጃዎችን 

በማቅረብ  ጉዳዩን እንመልከተው;;   

የኢኮኖሚ እድገት ምንነት ና ቀመሩ    የኢኮኖሚ እድገት ማለት  በቀላል ቋንቋ  የአገራት 

አጠቃላይ ምርት እድገት ማለት ነው::   ይህም በተወሰነ ጊዜ እርዝማኔ ውስጥ  አገራት የሰው 

ኃይል ና ሌሎች የማምረቻ ግብአት ተጠቅመው ያመረቱት የዕቃና አገልግሎት ዋጋ  ነው ;;  

የተለያየ ቀመር ና አቀራረብ  ቢኖረውም በ ስፋት ስራ ላይ የሚውለውም  አጠቃላይ  ምርት= 

ፍጆታ + ኢንቨስትሜንት + የመንግስት ወጪን + የንግድ ሚዛን(ኤክስፖረት ሲቀነስ  

   ኢምፖርት) 

የሚለው ቀመር ነው;; በዚህም የአገራት  ኢኮኖሚ  ግዙፍነት ደረጃ ሊወጣ ይችላል;;   ለማሳያ 

ያህል አሁን ባለው የአለም ባንክ መረጃ  መሰረት የአሜሪካ ኢኮኖሚ በአስራ  አምስት  ነጥብ 

ዘጠኝ ትርሊየን  አንደኛ ትልቅ ኢኮኖሚ   ሲሆን   የቻይና  ኢኮኖሚ በሰባት ነጥብ ሁለት 

ትርሊየን  ሁለተኛ ነው ፣ኢትዮጵያም  በሰላሳ ሁለት  ቢሊዮን ዶላር ሰማንያ አምስተኛ ትልቅ 

ኢኮኖሚ ባለቤት ናት;;  በቀመሩ ላይ እንደተመለከተው  የአገራትን ኢኮኖሚ ግዝፈት ብሎም 

እድገትን ከሚወስኑት ጉዳዮች መካከል የመንግስት ወጪ አንዱ ነው;; የመንግስት ወጪ በቀጥታ 

የአገር ኢኮኖሚን መጠን ብሎም እድገቱን  ይወስናል;;  በተጨማሪም በቀመሩ ውስጥ የታዩትን  

የሌሎችን መጠን በመወሰኑ  በአገር እድገት  ውስጥ   የጎላ ድርሻ አለው;;  እንግዲህ እንደዚህ 

ያለው የመንግስት ወጪ  ለአገር ለማስተዳደሪያ ፣ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግቦች  ማሳከያ  

የሚውል  ሲሆን  ምርትንና ምርታማነትን በማሳደግም ከፍተኛ ሚና አለው;;  

የመንግስት ወጪ በምን ይሸፈናል ወይም መንግስት ገቢው ምንድነው‽  የመንግስት ወጪን 

ለመሸፈን  የሚውሉ   የታወቁ የገቢ አማራጮች   ቢኖሩም አስተማማኙ ምንጭ ግን  የአገር 

ውስጥ  ገቢ ነው ፣ ከዚህም ታክስና ቀረጥ የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል;;  መንግስታት ያደጉ 

አገራትም ይሁኑ በማደግ ላይ ያሉት አገራት በአብዛኛው  ጊዜ የታክስና ቀረጥ ገቢያቸውና  

አመታዊ  አጠቃላይ ወጪያቸው ላይጣጣም  ይችላል;; በዚህም ምክንያት  መንግስታት ሌሎች 

ምንጮችን ለመጠቀም  ይገደዳሉ;; በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የታክስ ስርአቱና   ታክስ 

የመክፈል ባህሉ ባላደገባቸው   ደሃ አገራት መንግስታት በእርዳታ ና በብድር ጭምር  



ወጪያችውን  ይሸፍናሉ;;  ከርእሰ ጉዳያችን ጋር በተያያዘ የመንግስት ወጪን በብድርም ጭምር 

መሸፈን አለማቀፋዊ መሆኑን መገንዘብ ያሻል;; የመንግስትን መበደር  በዚህ መልኩ ከተረዳነውና  

በአግባቡ ከተጠቀምንበት ብድር  ኢኪኖሚያችን አድጎ  በአገር ወስጥ  ገቢ   ወጪያችንን 

መሸፈን እስክንችል ድረስ   መጠቀም መቀጠላችን  ትክክልም ጭምር ነው;;  ኢትዮጵያም  

ባለፉት  ሶስትና አራት  አስርት ዓመታት  ከውጭ አገራት   መንግስታት  ብድርና እርዳታ  

ስቀበል   ቆይታለች;; ነገር ግን  ብድርና እርዳታ በራሱ የኢኮኖሚ እድገት ና ድህነት ሊቀንስ 

እንደማይችል  ለመረዳት  ኢትዮጵያ ተበድራ ሃያል የጦር ሰራዊት የገነባችባቸውን የደርግ ዘመን 

ማስታወስ በቂ ነው;; በተቃራኒው በብድር ልማት ቢሰራ ጥቅሙ  ዘላቂ  ከመሆኑ ባለፈ 

መበደርንም  ጭምር ሊያስቀር ይችላል;;   ብድርን መንግስታት ተመራጭ የወጪያቸው  መሸፈኛ 

ገቢ  አድርገው  እንደማይጠቀሙ በግለሰብ ደረጃ ያለን ውሳኔ በማጤን መረዳት ይቻላል;; 

ማንኛውም  ግለሰብ  መኖር  የሚፈልገው በራሱ  የዛሬ ገቢ ልክ ነው; ይሁን እንጂ  ይህ ሁሌ 

ላይሳካ ይችላል ምክንያቱም   በህይወት ዘመናችን  ገቢያችን ና ወጪያችን   በጊዜና በመጠን   

እኩል አብሮ አይመጣም;; ለዚህም ነው በሰለጠነው አለም የዩኒቨርሲቲ ትምህርት፣  መኪናና ቤት 

በብድር በ ማግኘት ጥሩ ትምህርት ተከትሎትም ጥሩ ደሞዝና  የተሻለ ለመኖር ብድር  ቁልፍ 

ሁኖ የቆየው;; በተመሳሳይ  መንግስታት  በአንድም ወይም በሌላ በርካታ ምክንያቶች በአንድ 

ወቅት የሚኖራቸው  የአገር ውስጥ ገቢ  ከወጪያቸው  በእጅጉ ሊያንስ ይችላል;; ይህ የበጀት 

ጉድለት  ተብሎ   የሚጠራው  አጋጣሚ በሁለት መልኩ  ሊቀረፍ ይችላል;;  አንድም 

የመንግስትን እንቅስቃሴ ብሎም እድገቱን ገታ አድርጎ ወጪን  በመቀነስ ጉድለቱን ማጥፋት 

ወይም ደግሞ ያጋጠመው ጉድለት ጤናማ እስከሆነ ድረስ  በሌሎች ምንጮች (ብድርን ጨምሮ)  

በመሸፈን  እድገቱን ማስቀጠል;;  ጤናማ  የሚባለው  ጉድለትም  ከአጠቃላይ  ምርት  ጋር 

በንፅፅር  የሚታይ ሲሆን እንደ ማሳያ የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት  የበጀት ጉድለታቸው 

ከአጠቃላይ ምርት ሶስት ፐርሰንት  እንዳይበልጥ ህግ አስቀምጠዋል;;   በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ 

በጀት ጉድለት  የአውሮፓ አገራት(ሃብታሞቹ) ካስቀመጡት  ምጣኔም ጭምር ያንሳል;; ይህንን 

ጉድለት ለመሸፈን  ብድርና እርዳታ  ማግኘት የተለመደ ነው;;  እርዳታ በአመዛኙ  ሰጪው አገር 

ብሄራዊ ጥቅሙን፣ አለም አቀፍ ተሰሚነትን፣ ሰብዓዊነትን  በማጤን የሚሰጥ ሲሆን  ተቀባይ 

እንዲህ ነው  የሚባል  ጫና ማሳደር አይችልም;;   የውጭ ብድርን ደግሞ   ከተቐማትና  

አገራት  ማግኘት  ይቻላል;; ዓለም አቀፎቹ  የአለም ባንክና የገንዘብ  ተቐም  ቅድመ 

ሁኔታዎችን  በማስቀመጥ  ለልማትና ኢኮኖሚ ማረጋገያ  ብድር እርዳታ  ይሰጣሉ;;   በዚሁ  

ታህሳስ ወር የአለም ባንክ  ለአራት አመት(2013 አስከ 2016 ) የሚቆይ የአራት ቢሊዮን ዶላር 

የስራ ፈጠራንና የንግድ ተፎካካርነት የሚያሳድግ  ድጋፍ ለማድረግ  ስትራቴጅ ለመተግበር  

መዘጋጀቱን  አንብበናል;; ምናልባት  እርዳታ በዝቶባታል ለሚሉት  ተቃዋሚዎች ምልካም ዜና 

ባይሆንም  የኢኮኖሚውን እድገት አስጠብቆ አገርቱን ከድህነት ለማላቀቅ  የሚደረገዉን  ትግል  



እንደሚደግፈው ግን  ጥርጥር አይኖርም;;  መሰል ድጋፎችና የመጣው እድገት  ምን ፋይዳ 

አስገኘ ብሎ  ለሚጠይቅ   ከአለም ባንክ የተገኘውን   የሚከተለውን በሰንጠረዥ  የታየ መረጃ  

እንመልከት  

  አገር  የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራቲክ  ሪፐብሊክ 

    

 ዘመን እ.ኤ.አ 

 

 ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ህዝብ  

በመቶኛ 

2011 29.6%  
2004 38.9%  
1999  44.2% 

1995 45.5% 

  ምንጭ  የአለም ባንክ  ታህሳስ 2012  

በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ 1995 እስከ 2011 የተመዘገበው  እምርታ  የተገኘው በአገርቱ  ስራ ላይ 

ከዋሉ ፖሊሲዎች በተጨማሪ  ከልማት አጋሮች ጋር ተቀራርቦ በመስራት እንዲሁም የተገኘውን 

የተሻለ(በአንፃራዊ) የፋይናንስ ምንጭ በአግባቡ በመጠቀም ጭምር ነው;;  ይህ የተገኘውም  

ውጤት  በራሱ የሚያኩራራ ሳይሆን ድህነት ከኢትዮጵያ  ማጥፋት እንደሚቻል ግን  ከበቂ በላይ 

መተማመኛ የሚሰጥ ይመስለኛል;;   

 በእርግጥ  የኢትዮጵያ ብድር እጅግ በተጋነነ መልኩ አድጎአል‽  ወይስ  የተገኘውን እድገት    

ማጣጣያ ስትራቴጅ ነው ‽   



በመቀጠል  ደግሞ እስቲ የኢትዮጵያን  የውጭ ብድር  በተመለከተ ያለውን መረጃ   የአለም 

ባንክ  የአገራትን እዳ ና ሌሎች መረጃዎችን በያዘው የታህሳስ2012   ሪፖርት   ካወጣው 

የሚከተለውን  እንመልከት 

ዝርዝር      ዓመት እ ኤ ኣ  

 2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

የውጭ ብድር መጠን 

(ሚሊ. ዶላር)  

5,509  6,224 2,294 2,638 2,896 5,232 7,347 8,597 

አጠቃላይ  አገራዊ 

ምርት (ሚሊ. ዶላር) 

8,119  12,271 15,126 19,567 26,662 31,922 29,576 31,591 

ኤክስፖርት የተገኘ 

ገቢ(ሚሊ. ዶላር) 

1,008  1,973 2,254 2,726 3,533 3,436 4,652 5,824 

ኢምፖርት(ሚሊ. ዶላር) 1,673  4,943 5,314 6,941 9,634 9,086 9,982 11,736 

 ብድር ለ ኤክስፖርት 

ድርሻ(%) 

546.3  315.5 101.8 96.8 82.0 152.3 157.9 147.6 

ብድር ለ አገራዊ 

አጠቃላይ ምርት ድርሻ 

(%) 

67.9  50.7 15.2 13.5 10.9 16.4 24.8 27.2 

ለብድር መክፈያ የዋለ 

ከኤክሰፖርት የተገኘ 

ገቢ ድርሻ  (%) 

13.7  4.8 6.2 4.9 3.1 3.0 3.9 6.1 

ምንጭ  የአለም ባንክ ( የአለምአቀፍ  የብድር እስታቲስትክስ  ታህሳስ 2012) 

 ከላይ በሰንጠዥ ከተቀመጠው መረጃ ማየት እንደሚቻለው  እ ኤ ኣ   በ 2000  እና 2011 

መካከል  ባሉት  አስራ ሁለት  አመታት ኢትዮጵያ ያለባት የውጭ እዳ ( ተጨማሪ ብድርን፣ 

ክፍያንና  እዳ ስረዛን ታሳቢ በማድረግ) ያደገው በ ሶስት ቢሊዮን ዶላር  ገደማ ሲሆን  

ኢኮኖሚው በዚሁ ጊዜ ውስጥ በሃያ ሶስት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር  ያክል እድገት 

አስመዝግቦአል;; ይህንኑ ተክትሎም  ብድር  ለአጠቃላይ ምርት  ጥመርታ  ከነበረበት ስድሳ 

ሰባት ፐርሰንት ወደ  ሃያ ሰባት  ፐርሰንት ዝቅ እንዲል አድርጎታል;;  ከዚህ በተጨማሪም 

ኤክስፖርት እያደገ  በመምጣቱና ብድርም በዚያው ልክ ባለማደጉ ምክንያት የኤክስፖርት  ገቢ 

እዳ ለመክፈል  ከዋለው  ወጪ ጋር ሲጣመር  ያለውም  መጠን  ከአስራ ሶስት  ነጥብ ሰባት 



ወደ ስድስት ነጥብ  አንድ  ፐርሰንት  ዝቅ እንዲል ሁኖአል;;  እነኚህን አለም ባንክ ያወጣቸውን  

እውነታዎች  መርምረን  ድምዳሜ ላይ መድረስ  ካለብን አክቲቭስቱ / አርቲስቱ  ከያዙት  

በተቃራኒው  ያቆመናል;;  

 ብድርን  እንደ ደጋፊ የፋይናንስ  ምንጭ  በመጠቀም ድህነት መቀነስ ፣ ኢኮኖሚውን ማሳደግ 

ከተቻለ  ና  ከአቅም በላይ ካልሆነ  ብድርንስ  መጠቀም ክፋቱ ምን ይሆን ‽ ነው ወይስ 

መንግስት ለምን ተሳካለት ነው‽ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሌላ የተሻለ  የፋይናንስ ምንጭ  

አለ የሚሉ ከሆነ  አርቲስት/አክቲቨስት ታማኝ ቢጠቁሙን  ጥቅሙ “የሚወዳትን”  አገር ማሳደግ  

ነው  እላለሁ;;  

ሁሉንም ጉዳይ  በፖለቲካ መነፅር መመልከት ና  በተቃራኒ ያለውንና በሌሎች  የተሰራዉን  

ሁሉ ማጣጣል  ፖለቲካዊ ትርፍ ሊኖረው ይችላል ግን  ሃቆችን ማጣመም ና ክህደት  ውሎ 

አድሮ ራስን  ትዝብት ላይ ከመጣል ባለፈ  እርባና የለውም;;    

ይባስ ብሎ  “ኢትዮጵያ ሂዳችሁ ኢንቨስት አታድርጉ”  ብሎ ለዓለም መስበክ የጤና አይደለም;; 

ነገ መንግስት እሆናለሁ   ብሎ የሚንቀሰቀስ ድርጅት መሪ  “ አገር ደሃ ሁና ትቆየኝ  “  ብሎ   

ማሰብም  ከጤና መታወክ ውጭ  ሌላ  ምን ሊሆን  ይችላል‽   

 

  

 

  

 


