የኢኮኖሚ እዴገት ትርክቶችን አውዴ ማስተካከሌና ችግር ያሇባቸውን መረጃዎች መፈተሸ - የኢትዮጲያ
ኢኮኖሚ በጊዜ ሂዯት ውስጥ (ከ 1999 እስከ 2017)
1፣ 2፣ *

ልገን ኮክረን
1

2

3

እና የሺጥሊ ወ. በቀሇ

2፣ 3

Global and International Studies, Carleton University, Ottawa, ON K1S 5B6, Canada
Institute of Policy and Development Research, Hawassa University, Hawassa 1558, Ethiopia; yeshtila@yahoo.com
Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life and Sciences,

Ås 1430, Norway
*

የጸሏፊው አዴራሻ፡- logan.cochrane@gmail.com; Tel.: +1-613-520-2600 (ext. 5066)

Received: 9 September 2018; Accepted: 29 November 2018; Published: 3 December 2018
እጥርጥር፡ በኢትዮጲያ ስሊሇው የኢኮኖሚ እዴገት የተሇመደ ትርክቶች አለ፡፡ አራት የተሇመደ ትርክቶችን እንፈትሻሇን፤ እነርሱም፡- (1)
ኢኮኖሚው ከግብርና ወዯ ኢንደስትሪ ሽግግር እያዯረገ ነው፣ (2) ሀገራዊ የኢኮኖሚ እዴገቱ ፈጣንና ዘሊቂ እየሆነ ነው፣ (3) የኢትዮጲያ
ኢኮኖሚ በአብሊጫው ግብርና ሊይ የተመሰረተ ነው፣ እና (4) በተሇይም ከቻይና ጋር ባሇው የብዴር ሁኔታ ምክንያት በሀገሪቱ ሊይ
ያጠሊ አስጊ የብዴር ችግር አሇ፡፡ የእነዚህን ትርክቶች እውነተኛነት ሇማሳማን የሚቀርቡት አብዛኛዎቹ ማስረጃዎች የአንዴ ዓመት ወይም
ውሱን የሆኑ የመረጃ ነጥቦች ናቸው፡፡ እነዚህ ትርክቶች በረጅም ጊዜ ውስጥ ያሊቸውን ሁኔታ እንመረምራሇን፤ ባለት የማክሮ ኢኮኖሚ
መረጃዎች መሰረትም ያሊቸውን ዴጋፍ እንመሇከታሇን፡፡ በዚህ ሂዯት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የመረጃ ጥራት እና ወጥነት ችግር
አጋጥሞናሌ፡፡ ይህ ጽሁፍ በ 1999 እና 2017 መካከሌ ማግኘት የተቻሇውን መረጃ በመመሌከት በኢትዮጲያ ኢኮኖሚ ሊይ በተሇምድ
የሚሰጡ አስተያየቶች አንዲንዴ ጊዜ ትክክሌ እንዯሆኑ፣ አንዲንዴ ጊዜ ጉዴሇት እንዲሇባቸውና በላሊ ጊዜ ዯግሞ ትክክሌ እንዲሌሆኑ
ይዯመዴማሌ፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ የሚገኙ ጠቅሊሊ፣ የአንዴ ዓመት፣ እና ውሱን መረጃዎችን ተጠቅሞ አጠቃሊይ አስተያየቶችን ከመስጠት
ይሌቅ በመጀመሪያ ዯረጃ መረጃዎችና የመረጃ ስብስቦች ሊይ መሰረት መዯረግ እንዲሇበት አጥብቀን እናሳስባሇን፡፡
ቁሌፍ ቃሊት፡ ኢትዮጲያ፣ ኢኮኖሚ፣ እዴገት፣ ንግዴ፣ ውጪ ንግዴ፣ ገቢ ንግዴ፣ ብዴር
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1.

መግቢያ
የኢትዮጲያን አኮኖሚ በተመሇከተ በተዯጋጋሚ የሚነሱና የገነኑ ትርክቶች አለ፤ ነገር ግን ትክክሇኛነታቸውን ሇማረጋገጥ

የተሰሩ ምርመራዎች ጥቂት ናቸው፡፡ የኢትዮጲያ መንግሥት ሇረጅም ጊዜ ሲያስተዋውቅ የቆየው የኢትዮጲያ ገጽታ ‘‘ኢትዮጲያ በከፍታ
ጎዲና’’ የሚሰኝ ነው፣ በምርምርና በትምህርት ዓሇሙ ያለት ዯግሞ ‘‘የአፍሪካ ቻይና’’ (Cowen 2018) ብሇው ሰይመዋታሌ፣ ዓሇምአቀፍ
ተቋማት ኢትዮጲያ በዓሇማችን ከፍተኛ ፍጥነት ከሚያሳዩ ኢኮኖሚዎች አንዶ እንዯሆነች ይናገራለ (World Bank 2018)፣ ጋዜጠኞች
ዯግሞ ኢትዮጲያ ያሇችበትን ወቅት ተዓምራዊ ሽግግር በማሇት ያዯንቁታሌ (Kopf 2017)፡፡ የእነዚህ ትርክቶች አንዯኛው ችግር በማዯግ
ሊይ ያሇው የኢኮኖሚ ጥቅም ክፍፍሌ ሊይ ያሇው ጥያቄ ነው፤ ይኸውም የኢኮኖሚ እዴገቱ ማንን ይጠቅማሌ፣ እዴገቱስ የመጣው በማን

ጫንቃ ሊይ ነው የሚለትን ጥያቄዎች ያጠቃሌሊሌ (Haylemariam 2017)፡፡ ይህ አይነቱ ሂሳዊ አካሄዴ የመረጃን ትክክሇኝነት ጥየቄ
ውስጥ ከማስገባቱም በተጨማሪ ከአብዛኛው ኢትዮጲያዊ የእሇት ተእሇት የኑሮ ሁኔታ አንጻር የዚህ ጠቅሊሊ ትርክትን አግባብነት ጥያቄ
ውስጥ ያስገባሌ፡፡ እንዱህ አይነት ጠቅሊሊ አስተያየቶች እየጨመሩ የመጡ አሇ-እኩሌነቶች፣ ሥር የሰዯዯ ዴህነት፣ እና በኢኮኖሚ ሇውጥ
ምክንያት የመጡ አዲዱስ ተጋሊጭነቶች እንዱዯበቁ ያዯርጋለ፡፡ እነዚህ መጠየቅ ያሇባቸውና ሂስ የሚያስፈሌጋቸው ጉዲዮች ናቸው፡፡
በቅርብ ጊዜ አየወጡ ያለ ጥናቶች እየጨመረ የመጣውን የአሇ-እኩሌነት መገሇጫዎችና ችግሮች ትኩረት እየሰጡት ነው (ሇምሳላ፡Cochrane and Rao 2018; Rammelt et al. 2017; UNDP 2015)፡፡ የዚህ ጽሁፍ ዓሊማ ከዚህ የተሇየ ነው፡፡ የተሇመደት ትርክቶች
በሚገኘው መረጃ መዯገፍ መቻሊቸውን ሇመመርመር የመጀመሪያ መረጃ ስብስብን እንጠቀማሇን፡፡ በዚህ ሂዯት ውሰጥ ትክክሇኛ
ያሌሆኑ መረጃዎችን በማግኘታችን ምክንያት አንዲንዴ ትርክቶች በመረጃ ቢዯገፉም እንኳ ትክክሌ ሊይሆኑ እንዯሚችለ እንገምታሇን፤
በመሆኑም መረጃዎቹ ውስጣዊ ወጥነት እንዲሊቸው እንፈትሻሇን፡፡ ሇምሳላ የኢትዮጲያ መንግሥት ትርክት በራሱ መንግሥት መረጃ
መዯገፉን እንፈትሻሇን፡፡
የኢትዮጲያ ማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ የሆነና ቀጣይነት ያሇው እዴገት እየስመዘገበ ነው የሚሇው በጣም የተሇመዯው ትርክት
ቢሆንም ስሇ ኢትዮጲያ ማክሮ ኢኮኖሚ ታሪክ የሚነገረው የተሇመዯ ትርክት ግን ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ ኢትዮጲያ በኢኮኖም ሽግግር
ሊይ እንዯሆነችና በተሇይም በግብርና ሊይ ከመመስረት በማሇፍ ኢኮኖሚው ዘርፉን እየሇወጠና በስፋት ወዯ አምራችነት እየተቀየረ ነው
የሚሇው ዯግሞ ላሊኛው ትርክት ነው፡፡ ሦስተኘው ትርክት የግብርናው ዘርፍ በኢኮኖሚው ሊይ ስሇሚጫወተው ወሳኝ ሚና ትኩረት
የሚያዯርግ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ መሰማት የተጀመረው ትርክት ዯግሞ በሀገሪቱ አስጊ የብዴር ችግር እየተከሰተ እንዯሆነና
በተሇይም ከቻይና ጋር ያሇው የብዴር ሁኔታ አሳሳቢ አንዯሆነ የሚያስረዲው ነው፡፡ በዚህም ጽሁፍ የመጀመሪያ ዯረጃ የመረጃ
ምንጮችን በመመሌከትና በጊዜ ሂዯት ውስጥ እነዚህ ትርክቶች ያሊቸውን ሁኔታ ሇመፈተሸ የረጅም ጊዜ መረጃዎችን እንመሇከታሇን፡፡
የኢኮኖሚ እዴገትን በተመሇከተ ሁሇት የመረጃ ስብስቦችን እንመሇከታሇን ፣ የተሇያዩ ዘርፎች በኢኮኖሚው ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ
የሚያሳዩ መረጃዎችን እንመሇከታሇን፣ ከጊዜ ወዯ ጊዜ የወጪና የገቢ ንግዴ ያሊቸውን ሁኔታ እንመረምራሇን፣ በተጨማሪም የሀገሪቱን
የብዴር መጠን እንፈትሻሇን፡፡ ሰፊውን የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ የሚፈትሹ የረጅም ጊዜ ዲሰሳዎች ጥቂት ሲሆኑ (Geda 2011) እኛ
እስከምናውቀው ዴረስ የመረጃ ስብስብ የንጽጽር ጥናቶች ወይም ከአንዴ ምንጭ የተገኘን መረጃ ወጥነት ሇመፈተሸ የተዯረጉ ምንም
አይነት ጥናቶች የለም፡፡ የረጅም ጊዜ መረጃዎችን የሚፈትሹ ጥናቶች ቢኖሩም ትኩረታቸው እንዯ ‘የመንግሥት ወጪ’ (Menyah and
Wolde-Rufael 2013) ወይም ‘የውጪ ንግዴ’ (Allaro 2012) በመሳሰለት ሌዩ ጉዲዮች ሊይ ብቻ ነው፡፡ እንዱህ አይነት ትርክቶች ሊይ
እና እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎች ሊይ ጥሌቅ ፍተሻ በማዴረጋችንና ይህንን ጉዲይ አጉሌተን በማሳየታችን ወዯፊት መሰሌ
ጥናቶች እንዱሰሩ አበረታተናሌ ብሇን ተስፋ እናዯርጋሇን፡፡
እነዚህን ትርክቶች፣ የእነርሱን ትክክሇኝነት የሚሞግቱትንም ሆነ ስህተት ሇመሆናቸው ማስረጃ የሚያቀርቡትን መመርመር
ወሳኝ ነው፡፡ ሇምሳላ የኢትዮጲያ መንግሥት አገሪቱ እያሳየችው ነው ብል የሚያቀርበው አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP)
እንዯ ዓሇም ባንክ ካለ ሦስተኛ ወገኖች ከሚያቀርቡት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ እንዯሆነ ይነገራሌ፡፡ ሇዚህ ሇተሇመዯ አነጋገር (ሇምሳላ ፡Mandefro 2016; Mandefro and Jerven 2015) ማመሳከሪያ ተዯርገው የሚቀርቡት ነጠሊ የመረጃ ነጥቦች ወይም የተወሰኑ ዓመታት
መረጃዎች ናቸው፡፡ ከዚህ በታች የአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) ጉዲይ ጋር በተገናኘ እንዯምናሳየው ነጠሊ የመረጃ
ነጥቦችን የመመረጥ ችግሩ እንዱህ አይነት መረጃዎች በጊዜ ሂዯት ያሇውን ሁኔታ ስሇማይወክለ ነው፡፡ ትርክቶችን የሚፈጥሩት ዯግሞ
ጋዜጠኞች እና ተመራማሪዎች ብቻ አይዯለም፡፡ የኢትዮጲያ መንግሥትም በሰፋፊ የጽነሰ-ሏሳብ ማዕቀፍ ውስጥ በማስገባት የራሱን
ትርክት ይፈጥራሌ፤ ሇምሳላ መንግሥት የትራንሰፎርሜሽን ትርክትን ሲያቀርብ ሰፊ በሆነው የ ‘‘ሌማታዊ መንግሥት’’ ጽንሰ-ሏሳብ
ውስጥ በመክተት ወይም ከእዴገት እና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ዓሊማዎች ጋር በማገናኘት ነው፡፡ በኢትዮጲያ ያሇው የሌማታዊ
መንግሥት መገሇጫዎች በላልች ቦታዎች የሚስተዋሇውን የሌማታዊ መንግሥትት ባሕርያት ያንጸባርቃሌ፤ እነዚህም ጣሌቃ ገብነተ
ያሇው፣ ጠንካራ፣ እና ራዕይ-ተኮር (Dejene and Cochrane 2018) መሆን ናቸው፡፡ የዚህ አስተሳሰብ ቀራጺ የሆነው የቀዴሞው

ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ስኬታማ፣ አስፈሊጊና፣ ሇረጅም ጊዜያት የሚዘሌቁ ፖሉሲዎችን ሇመፍጠር የሌማታዊ መንግሥት እሳቤ
ወሳኝ እንዯሆነ እምነት ነበረው (Clapham 2017; Zenawi 2012, n.d.)፡፡ የኢኮኖሚ ሽግግርን ከማምጣትና ፈጣን የኢኮኖሚ እዴገት
ከማስመዝገብ ጋር የተገናኙትና በዚህም ጽሁፍ የሚመረመሩት የአንዲንድቹ ትርክቶች መሰረት ይኸው የሌማታዊ መንግሥት እሳቤ
ሲሆን በዚህም አካሄዴ እነዚህን ትርክቶች ሇማሳካት እንዯሚቻሌ ይታሰባሌ፡፡ እነዚህም ትርክቶች የሌማትና የትራንስፎርሜሽን እቅደ
ዓሊማዎች ሆነው ተጽፈዋሌ፡፡ የኢትዮጲያ ሌማታዊ መንግሥት ያመጣቸው አዎንታዊ ሇውጦች ሲኖሩ አንዲንድቹም በዚህ ጽሁፍ ውስጥ
ቀርበዋሌ፤ ነገር ግን እነዚህ ሇውጦች በተሇይም ከመብትና ከነጻነት አንጻር ከፍተኛ ዋጋን አስከፍሇዋሌ (Dejene and Cochrane
2018)፡፡ ይህ ጽሁፍ አራት የማክሮ ኢኮኖሚ ትርክቶች ሊይ ጥሌቅ ግምገማ ያዯርጋሌ፤ የኢትዮጲያ ሌማታዊ መንግሥት እሳቤንም
ጨምሮ በተሇያዩ ርዕሶች ሊይ ወዯፊት ሇሚዯረጉ ጥናቶችም መሰረት ይጥሊሌ፡፡
ከኢትዮጲያ መንግሥት የሚገኙትን መረጃዎች በምንጠቀምበት ወቅት እነዚህ መረጃዎች ሁሌጊዜ ትክክሇኛ ናቸው ማሇት
አይዯሇም፡፡ በዚህ ግምገማ ወቅት እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ ብዙ መረጃዎችን አግኘተናሌ፤ ከዚህ ጥናት በተጨማሪ ላልች ጥናቶችም
በመንግሥት የሚዘጋጀው ስታቲስቲክስ ችግር እንዲሇበት ያስረዲለ (Cochrane and Bekele 2018; IMF 2013)፡፡ ይህ አይነቱ ችግር
በመንግሥት የስታቲስቲክስ ተቋማትና በአጠቃሊይ በዯቡባዊው የዓሇም ክፍሌ የሚስተዋሌ የመረጃ እና የመረጃ ጥራት ችግር ሲሆን ይህ
ግምገማም የዚህ ሰፊ ክፍሌ አካሌ ነው (Carletto et al. 2015; Jerven 2013; Sandefur and Glassman 2015; Sundaram 2016)፡፡
ይህ ጽሁፍ በኢትዮጲያ ኢኮኖሚ ሊይ በተሇምድ የሚሰጡ አስተያየቶች አንዲንዴ ጊዜ ትክክሌ እንዯሆኑ፣ አንዲንዴ ጊዜ ጉዴሇት
እንዲሇባቸውና በላሊ ጊዜ ዯግሞ ትክክሌ እንዲሌሆኑ ይዯመዴማሌ፡፡

2. የጥናት ስሌት
ትርክቶቹን ሇመፈተሸ የተጠቀምነው የመጀመሪያ ዯረጃ የመረጃ ስብስቦችን እና የረጅም ጊዜያትን መረጃ ነው፡፡ ኢኮኖሚውን
በተመሇከተ የተጠቀምናቸው የመጀመሪያ ዯረጃ ምንጮች የተወሰደት ከኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ አመታዊ ሪፖርት፣ ከኢትዮጲያ ቀረጥ
እና ገቢዎች ባሇሥሌጣን ሪፖርቶች፣ እና ከንግዴ ሚኒስቴር መረጃዎች ሊይ ነው፡፡ መረጃዎቹን ሇማነጻጸርና ሇማሟሊትም ከዓሇም ባንክ
እና ከምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (Observatory of Economic Complexity)የተወሰደ ላልች መረጃዎችም አለ፡፡
ከእነዚህ መረጃዎች አንዲንድቹ ችግር ነበረባቸው፡፡ በተሇይም የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክን እንዯ አንዴ የመረጃ ምንጭ መጠቀም
የራሱ የሆኑ ብዙ ችግሮች አለት፡፡ በዋናነት የሚጠቀሱት መረጃዎች እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ ናቸው፡፡ ሇምሳላ እያንዲንደ ዓመታዊ
ሪፖርት ያሇፉት ዓመታት ንጽጽራዊ እና በየዓውደ የተቀመጡ መረጃዎች አለት፤ ነገር ግን በአንዴ ሪፖርት የተቀመጠው የአንዴ ዓመት
የመረጃ ዝርዝር ከላሊኛው ሪፖርት ሉሇይ ይችሊሌ፡፡ በ2004/05 ዓመታዊ ሪፖርት ሊይ በ2000/01 የግብርና ዘርፉ ከአጠቃሊይ አገራዊ
የእዴገት መጠን (GDP) 45% እንዯያዘ ሲገሇጽ በ 2005/06 ዓመታዊ ሪፖርት ሊይ ግን ይኸው መረጃ 48.4% እንዯሆነ ተገሌጿሌ
(NBE 2005; 2006; አንዲንዴ ምሳላዎችን በ ሠንጠረዥ 1 ሊይ ተመሌከቱ)፡፡ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ ሕዝባዊ ሪፖርቶችን
ማዘጋጀት የጀመረው በ2004/05 ነው፤ በዚህም ምክንያት ከዚህ ዓመት በፊት ያለትን መረጃዎች የወሰዴነው ከዚህ ዓመት በኋሊ
ከታተሙ ሪፖርቶች ነው፡፡ ይህ ያስከተሇው ችግር መረጃዎቹ ከሪፖርት ሪፖርት ሌዩነት የሚያሳዩ መሆናቸው ነው፤ ይህ ከፍተኛ
ስሌታዊ ችግርን ፈጥሯሌ፡፡ ከ 2004/05 በፊት ያለትን መረጃዎች ሇማግኘት ቀዲሚ ሆኖ የተገኘውን ሪፖርት ማሇትም የ2004/05ቱን
ተጠቅመናሌ፡፡ የአንዴ የተወሰነ ዓመት ሪፖርት ካሇ ግን እኛም በዚህ ሪፖርት ሊይ ያሇን መረጃ ተጠቅመናሌ (በላሊ አባባሌ ሇ 2004/05
መረጃ የ 2004/05 ሪፖርትን ተጠቅመናሌ)፡፡ ይህ የተጠቀምነው አካሄዴ በዘፈቀዯ የተዯረገ እንዯሆነ እናምናሇን፤ ነገር ግን ከዚህ ውጪ
ያሇን አማራጭም እንዱሁ በዘፈቀዯ የተዯረገ አሌያም በመረጃው ሊይ ላሊ ማስተካከያ ወይም ስላት የሚፈሌግ ሲሆን ይህ ዯግሞ የበሇጠ
ችግር የሚፈጥር አንዯሆነ እናስባሇን(ምክንያቱም ይህ አካሄዴ ከብሔራዊ ባንክ ሪፖርቶች ውጪ ያለ መረጃዎች እንዱካተቱ ያዯርጋሌ)፡፡

ሠንጠረዥ 1. እርስ በእርስ የሚጋጩ መረጃዎች ምሳላ፤ ከአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) ግብርናው ያሇው ዴርሻ በመቶኛ

ምንጭ፡- NBE 2005, 2006, 2007, 2008
ከ 2004/05 ቀዴመው ያለና እርስ በእርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎችን ሇማስተካከሌ ምንም ቀሊሌ መንገዴ የሇም (ዓመታዊ
ሪፖርቶች መውጣት የጀመሩት ከዚህ ዓመት ጀምሮ ነው)፡፡ ይህን የበሇጠ አስቸጋሪ የሚያዯርገው በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን
(GDP) መሰረት 3% ከፍተኛ የቁጥር ሌዩነት መሆኑ ነው፡፡ ይህ አይነት እርስ በእርሱ የሚጋጭ መረጃ የሚስተዋሇው ከ2004/05
ዓመት በፊት ባለት መረጃዎች ሊይ ብቻ ሳይሆን በአዲዱሶቹ ሪፖርቶቹ ሊይ ባለት የቀዴሞ ዓመታት መረጃዎችም ሊይ ነው፡፡ ሇምሳላ
በ2004/05 ግብርናው በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) በመቶኛ ያሇውን ዴርሻ አንዯኛው ዓመታዊ ሪፖርት 48% እንዯሆነ
ሲዘግብ በ2006/07 ዓመታዊ መረጃዎችን ሇንጽጽር ያወጣው ሪፖርት ዯግሞ የ2004/05 የግብርናው ዴርሻ 47% እንዯሆነ ይዘግባሌ፡፡
እነዚህ አርስ በእርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎች በጊዜ ሂዯት ውስጥ የመስተካከሌ አዝማሚያም የሊቸውም፤ በቅርብ በወጡ ዓመታዊ
ሪፖርቶችም ሊይ ችግሮቹ ይታያለ፡፡ በ2010/11 ዓመታዊ ሪፖርት ሊይ ከአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) የግብርናው ዴርሻ
41.1% እንዯሆነ ሲገሇጽ በ2011/12 ሪፖርት ዯግሞ ይኸው የ 2010/11 አኃዝ 45.3% እንዯሆነ ተዘግቧሌ፡፡
መሰሌ ችግሮችም በላልች መረጃዎች ሊይ ይስተዋሊለ፡፡ በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) የሚዘገበው አገራዊ
የእዴገት አኃዝ መረጃም እርስ በእርሱ የሚጋጭና ሰፊ ሌዩነቶች ያለት ነው፡፡ አንዴ ምሳላ ሇመጥቀስ በ2004/05 ሪፖርት መሰረት
የዓመቱ አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) 8.8% እንዯሆነ ሲገሇጽ በ2011/12 ሪፖርት ግን የ2004/05 መጠን 12.7% ነው
(NBE 2005, 2011)፡፡የውጪ ንግዴን መረጃም በተመሇከተ እርስ በእርሱ የሚጋጩ መረጃዎች ቢኖሩም ከላልች የመረጃ ስብስቦች ጋር
ሲነጻጸር የዚህ ዘርፍ መረጃ ችግር አነስተኛ ነው(የውጪ ንግዴን የተመሇከቱ መረጃዎችንም የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ያቀርባሌ)፡፡
እነዚህን የመረጃ ችግሮች በተመሇከተ የተጠቀምነው ሂዯት ከሊይ የተገሇጸው አይነት ነው(ይኸውም የዓመቱን መረጃ የምንወስዯው
በዚያን ዓመት ከታተመው ሪፖርት ሊይ ሲሆን በቀጣይ ዓመታት ከሚወጡ ሪፖርቶች ሊይ ባለ አኃዞች ማስተካከያዎችን አሊዯረግንም)፡፡
እነዚህ አኃዞች ከሪፖርት ሪፖርት ያሊቸው ሌዩነት ምክንያቱ ምን እንዯሆነ ሇማስረዲት ከግምት የዘሇሇ አስተያየት መስጠት
አንችሌም፡፡ ነገር ግን እነዚህ አኃዞች ፖሇቲካዊ ይዘት ሉኖራቸውና በዚህም ዴጋፍ ሇማሰባሰብ ጥቅም ሊይ የመዋሌ አቅም አሊቸው፤
በተሇይም መንግሥት የሚያራምዯውን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ትርክት ዴጋፍ ሇመስጠት እና የእዴገት እና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ
ግቦቹ በመሳካት ሂዯት ሊይ እንዯሆኑ እንዯ ማሳያ ጥቅም ሊይ ሉውለ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ ከሊይ የተጠቀሰውንና በ2010/11 ግብርናው
በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ (GDP) ውስጥ ያሇውን ዴርሻ ብንመሇከት 41.1% እንዯሆነ በዚሁ ዓመት በታተመው ሪፖርት
ተጠቅሷሌ (NBE 2011) ነገር ግን ይኸው የ 2010/11 አኃዝ በቀጣይ ዓመታት ሪፖርቶች ሊይ ሇውጥን ሲያሳይ እንመሇከታሇን፤ ይኸውም
45.3% (NBE 2012, 2013)፣ 44.4% (NBE 2014, 2015)፣ እና 44.7% (NBE 2016) ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ አኃዞች ሪፖርቱ
በወጣበት ዓመት ሊይ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን እየተካሄዯ እንዯሆነ እንዯማሳይ በመሆን ሉቀርቡ ሲችለ በተጨማሪም በቀጣይ
ዓመታት ዯግሞ አኃዞቹን በማስተካከሌ (በመጨመር) ሇንጽጽር እንዱያገሇግለ ሆነው ሉቀርቡ ይችሊለ (ይህ ዯግሞ ከፍተኛ የሇውጥ

መጠን በማሳየት የትራንስፎርሜሽኑን ትርክት ዯጋፊ ሆኖ ይቀርባሌ)፡፡ የመረጃው እርስ በእርሱ መጋጨት ሇዚህ አይነት ዓሊማ መሆኑን
ወይም ስሌታዊ ሇውጦች ተዯርገው እንዯሆነ በእርግጠኝነት መናገር አንችሌም፡፡ ሇውጦቹ ወጥነት ይጎዴሊቸዋሌ፤ በመሆኑም የሇውጡ
ምክንያት ከስሌት ጋር የተያያዘ ቢሆን ኖሮ ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ያሇው ሇውጥ ወጥ ይሆን ነበር፡፡ በተጨማሪም አኃዞቹ ሇውጥ ያመጡት
ታስቦበት በተዯረገ ማስተካከያ ቢሆን ኖሮ ይህ ማስተካከያ ከተዯረገ በኋሊ በወጡት ሪፖርቶች ሊይ የቀዯሙ ዓመታት መረጃዎች
የተወሰነ ወጥነት ይኖራቸው ነበር፤ ነገር ግን መረጃዎቹ ይህንን አይነት አዝማሚያም አያመሊክቱም፡፡ በእርግጠኝነት መናገር የምንችሇው
ነገር ቢኖር መረጃዎቹ እርስ በእርሳቸው እንዯሚጋጩና ጥቅም ሊይ ሲውለም በጥንቃቄ ሉሆን እንዯሚገባ ነው፡፡ ትክክሇኛ አኃዞችንና
እነዚህንም ሇማግኘት መጠቀም ያለብንን ሪፖርቶች በተመሇከተ የእነዚህ መረጃ ስብስብ ተጠቃሚዎች ሉያዉቁት የሚገባው ነገር ቢኖር
ከፍተኛ በሆነ መሌኩ ወጥነት እንዯሚጎዴሊቸው ነው፡፡ ከፍተኛ የሆነ ችግር የነበረው የመረጃ ስብስብ ዘርፎች በኢኮኖሚው ሊይ
ያሊቸውን ዴርሻ የሚያሳየው ነው፤ ይህንን መረጃ በተመሇከተ አንዯኛው የጥንቃቄ አካሄዴ እንዯሆነ የምናስበውና ተጠቃሚዎችን
የምናበረታታው እኛ እንዲዯረግነው በጊዜ ሂዯት ውስጥ ያለትን ሇውጦች የሚያሳዩትን መረጃዎች የያዙ ሠንጠረዦች (ሇምሳላ
ሠንጠረዥ 1) ጥናቶች ውስጥ መካተት እንዯላሇባቸው ነው፡፡ ነገር ግን ላልች አኃዞችን በተመሇከተ አባሪ የሆኑ የሠንጠረዥ መረጃዎችን
አካተናሌ፡፡ ይህንን ማዴረጋችን ላልቹ መረጃዎች ወጥነት እንዲሊቸው ሇማመሌከት ሳይሆን በኢኮኖሚው ውስጥ የየዘርፎቹን ዴርሻ
የሚያሳዩትንና ከኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ የተገኙት ሪፖርቶች ከላልቹ አንጻር ያሊቸው የወጥነት ችግር የከፋ መሆኑን ነው፡፡

3. ግኝቶች
የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ ሽግግር እያዯረገ ነውን? የኢትዮጲያ መንግሥት ትርክት የሚጠቁመው ትርጉም ያሇው የኢኮኖሚ ሽግግርን
እያካሄዯ እንዯሆነ ነው(MoFED 2014, 2017)፤ እኛም ይህንን የመጀመሪያውን ትርከት ሇመፈተሽ እንሞክራሇን፡፡ ሁሇተኛው የእዴገት
እና የትራንስፎርሜሽን እቅዴ (2015/16 እስከ 2019/20) የኢንደስትሪው ዘርፍን ማሳዯግ ከፍተኛ የትኩረት አቅጣጫው ነው (NPC
2016)፡፡ ይህንን የኢንደስተሪውን ዘርፍ ሇማሸጋገር መንግሥት በመሊ አገሪቱ የኢንደስትሪ ፓርኮችን በማቋቋም ሊይ ይገኛሌ፡፡
ኢትዮጲያ የመጀሪያውን የኢንደስትሪ ዞን በ2008 ሊይ በደከም ስታቋቁም፣ ሁሇተኛውን በ2014 በአዱስ አበባ፣ ሦስተኛውን ዯግሞ
በ2016 በሏዋሳ አቋቁማሇች፡፡ በአጠቃሊይ 20 የሚሆኑና በሥራ ሊይ ወይም በመገንባት ሊይ ያለ ላልችም አለ (ABP 2017)፡፡ በአገሪቱ
የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ መሰረት (NPC 2016) ኢኮኖሚውን ሇማሸጋገር ይህ ቁሌፍ ከሆኑ ተግባራት አንደ ነው፡፡
እንዯ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንከ መረጃ መሰረት ባሇፉት ሁሇት አሥርት ዓመታት ግብርናው በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ
(GDP) ሊይ ያሇው ዴርሻ መጠነኛ ማሽቆሌቆሌ ሲያሳይ የኢንደስትሪው እና የአገሌግልት ዘርፎች ዯግሞ ጭማሬን አሳይተዋሌ፡፡ ከዚህ
አካሄዴ ትንሽ ሇየት የሚሇው ሇውጥ የተገኘው መረጃ ባገኘንበት በመጨረሻው ዓመት ማሇትም በ2016/17 ሲሆን በዚህ ወቅት
ኢንደስትሪው በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ (GDP) ሊይ ያሇው ዴርሻ ከ 17% ወዯ 25% በማዯግ ከፍተኛ የሆነ ሇውጥ
አምጥቷሌ (በዚህ ወቅት የግብርናው እና የአገሌግልት ዘርፎች ከኢንደስትሪው ዘርፍ ጋር ሲነጻጸሩ ማሽቆሌቆሌን አሳይተዋሌ)፡፡ በዚህ
ዓመት ኢንደስትሪው በአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ (GDP) ሊይ ያሇው ዴርሻ ያሳየው ጭማሬ በአገሪቱ ካሇው ሇውጥ ጋር አብሮ
የሚሄዴ ነው፤ በተሇይም በብዙ ቦታዎች ያለት የኢንደስትሪ ፓርኮች በመጠናቀቃቸው ወይም በ 2016/17 የሚጠናቀቁም በመኖራቸው
(ሇምሳላ የኮምቦሌቻ እና የመቐላ ኢንደስትሪ ፓርኮች) ምክንያት ነው፡፡ በዚህም መሰረት የኢኮኖሚ ሽግግርን ከማካሄዴ አንጻር
የኢትዮጲያ መንግሥት በኢንደስትሪ ፓርኮች ሊይ ያዯረገው ትኩረት ሇውጥን እያመጣ ይመስሊሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሚቀረውና በቀጣይ
ዓመታት መታየት የሚኖርበት ይህ ሇውጥ በምን ያህሌ ዯረጃ እንዯሚቀጥሌ ወይም ጭማሬን እንዯሚያሳይ ነው፡፡ የተሇየዩ ዘርፎች
በኢኮኖሚው ውስጥ ያሊቸውን ዴርሻ የሚመሇከተውና ሰፊው የኢኮኖሚ ክፍሌ የረጅም ጊዜ መረጋጋትን እንዯሚያሳይ ጠቋሚ ግኝቶች
አሁን ይስተዋሊለ፤ በተሇይም በቀጣይ ዓመታት ኢንደስትሪው የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ሉሆን እንዯሚችሌም ይጠበቃሌ፡፡
ሁሇተኛው የምንገመግመው ትርክት ዯግሞ ፈጣን የኢኮኖሚ እዴገትን በተመሇከተ ነው፡፡ ምንም እንኳን የኢትዮጲያ መንግሥት
እና የዓሇም ባንክ በሚያቀርቡት መረጃዎች መካከሌ ሌዩነት ቢኖርም ከሁሇቱም የሚገኙት የመረጃ ስብስቦች እንዯሚያሳዩት ኢትዮጲያ

ከአፍሪካ ብልም ከዓሇም በከፍተኛ ዯረጃ ከሚያዴጉት አገራት መካከሌ አንዶ እንዯሆነችና ይህ ዯግሞ ከ2003 ጀምሮ እንዯቀጠሇ
መሆኑን ያሳያለ (ምስሌ 2 እና ሠንጠረዥ 2 ተመሌከቱ)፡፡ ይህ እዴገት አንጻራዊ የመነሻ ነጥብ አሇው፤ ምክንያቱም ኢትዮጲያ በዓሇም
በጣም ዝቅተኛ የነፍስ ወከፍ አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) ካሊቸው አገሮች አንዶ የነበረች ሲሆን አሁንም ከፍተኛ እዴገት
አስመዝግባም ከዓሇም ዝቅተኛ ከሚባለት ተርታ ትገኛሇች፡፡ የኢኮኖሚ እዴገት ከመነሻው ካሇው የኢኮኖሚ ስፋት ጋር ተነጻጻሪ ስሇሆነ
ይህ አጽንኦት ያስፈሌገዋሌ፡፡ ላሊው ትኩረት ሉሰጠው የሚያስፈሌገው ጉዲይ ምንም እንኳን መረጃዎች ፖሇቲካዊ ጥቅም እንዱያስገኙ
ሇውጥ እንዯሚዯረግባቸውና ከፍ እንዯሚዯረጉ ቢጠበቅም የኢትዮጲያ መንግሥት የሚያቀርበው የእዴገት መጠን የዓሇም ባንክ
ከሚያቀርበው ሁሌጊዜ ከፍተኛ አይዯሇም፡፡ እንዯ Mandefro and Jerven (2015, p. 1) ያለ ተመራማሪዎች የሦስተኛ ወገን ምንጮችን
በማመሳከር እነዚህ ምንጮች የኢትዮጲያን እዴገት በተመሇከተ ‘‘ወጥ በሆነ መሌኩ አነስተኛ አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን
(GDP)’’ እንዯሚዘግቡ ቢሞግቱም ይህ አስተያየታቸው ከትክክሇኛው መረጃ ጋር ሲነጻጸር ተቃርኖ አሇው፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ
መረጃዎችን በረጅም የጊዜ ሂዯት ውስጥ ስንፈትሽ የሚገኘው ትርክት ግን ውስብስብ ሲሆን ይህ ዯግሞ የኢትዮጲያ መንግሥት
የሚያቀርበው የእዴገት መጠን በወጥነት ከፍተኛ እንዲሌሆነም ያሳያሌ፡፡ በምስሌ 2 እንዯሚታየው ባሇፉት አስራ ስምንት ዓመታት
ከተመዘገቡት የእዴገት መጠኖች ውስጥ በአስሩ የዓሇም ባንክ የዘገበው የኢትዮጲያ መንግሥት ከዘገበው ብሌጫ አሇው፡፡ የኢትዮጲያ
መንግሥት የአገሪቱን የእዴገት መጠን ከፍ አዴርጎ እንዯሚያቀርብ ሇማሳየት Mandefro (2016) የሁሇት ዓመታት የIMF መረጃን እንዯ
ዋቢ አዴርጎ ያቀርባሌ፤ በተጨማሪም የዓሇም ባንክ ዘገባ ከኢትዮጲያ መንግሥት የሚያንስባቸውንም አመታት በማስረጃነት ያቀርባሌ፡፡
ነገር ግን እነዚህ ዓመታት አጠቃሊዩን ሂዯት የሚወክለ አይዯለም፡፡ በቅርብ ዓመታት ግን (ከ2013/14 ጀምሮ) የኢትዮጲያ መንግሥት
የሚዘግበው የእዴገት መጠን ከዓሇም ባንክ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ መሆኑን ግን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡

ምስሌ 1. ዘርፎች በኢኮኖሚው ሊይ ያሇቸው ዴርሻ፤ ከ 1999 እስከ 2018፡፡ ምንጭ፡- NBE 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017፡፡ ማስታወሻ፡- ዘርፎቹ በኢኮኖሚው ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ
የሚያሳየው መረጃ ችግር ስሊሇበትና ወጥነት ስሇሚጎዴሇው አኃዞቹን በሠንጠረዥ ውስጥ አሊካተትንም፡፡ በተሇያዩ ሪፖርቶች
ውስጥ የተካተቱ የተሇያዩ አኃዞች በመኖራቸው ምክንያት ትክክሇኛ ሇመሆናቸው እርግጠኛ አይዯሇንም (የስሌት ክፍለን
ይመሌከቱ)፡፡ በምትኩ አባሪ የሆነ የመረጃ ሠንጠረዥ ሳናካትት ምስሌ 1ን ብቻ እናቀርባሇን፤ ይህ ዯግሞ በሰፊ ዯረጃ ያሇው
ሂዯት ሊይ የሚያተኩር ነው፡፡ ላልች ጥናቶች የብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ ሪፖርቶች ሊይ የሚገኙትን መረጃዎች በዴጋሚ
በማስሊት ዘርፎቹ በኢኮኖሚው ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ ማጣራት ይችሊለ፡፡

ምሰሌ 2. የኢኮኖሚ እዴገት መጠን እና የኢኮኖሚው ስፋት፤ ምንጭ፡- NBE 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; World Bank, 2018፡፡ ማስታወሻ፡- የWorld Bank (2018) መረጃ
በጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር ሲሆን የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ዯግሞ የኢትዮጲያን ዘመን አቆጣጠር ይጠቀማሌ፡፡
በኢትዮጲያ ዘመን አቆጣጠር የሚሸፈነውን የኋሇኛውን ዓመት ተጠቅመናሌ (ይህ ማሇት ከ 2004/05 ውስጥ 2005 ወስዯናሌ
ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ የሚሸፈነው በዚህ ዓመት በመሆኑ ነው)፡፡ በዚህ ሌዩነት ምክንያት ሁሇቱ ምስልች በቀጥታ
መነጻጸር አይችለም፡፡ በመሆኑም በዚህ ሌዩነት ምክንያት ቀጥተኛ ንጽጽር በሚዯረግበት ወቅት ጥንቃቄ ያስፈሌጋሌ፡፡

ሠንጠረዥ 2. የኢኮኖሚ የእዴገት መጠን (%) እና የኢኮኖሚ ስፋት (በ አሜሪካ ድሊር)

ምንጭ፡- NBE 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; World Bank,
2018፡፡ ማስታወሻ፡- ከምንዛሬ ሇውጥ ጋር በተገናኘ ውስብስብ ጉዲዮች በመኖራቸው ምክንያት አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት
መጠን (GDP) በተመሇከተ በ ወቅቱ ባሇው የአሜሪካ ድሊር መሰረት የተሰሊውን የWorld Bank (2018) መረጃን
ተጠቅመናሌ፡፡ የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክም አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) ሲዘግብ የሚጠቀመው በወቅታዊ
መሠረታዊ ዋጋ ቢሆንም ዝርዘሩ የተቀመጠው በብር ነው፡፡ በዚህ የጊዜ ሰላዲ በአንዴ የበጀት ዓመት እንኳ የተዯረጉ ከፍተኛ
የገንዘብ ዋጋ ቅነሳዎችን ጨምሮ ሊቅ ያሇ የገንዘብ መዋዠቅ ነበረ፡፡ ዓሊማችን በጊዜ ሂዯት ውስጥ ያሇውን ሁኔታ መመሌከት
በመሆኑ ከ ኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ሪፖርቶች የተገኙትን አጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠን (GDP) አኃዞች በዴጋሚ
አሊሰሊናቸውም፡፡
በሦስተኛ ዯረጃ የምንገመግመው ትርክት ግብርና የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት እንዯሆነ እና ሇአጠቃሊይ አገራዊ
የእዴገት መጠን (GDP)፣ ሇሥራ እዴሌ፣ እና ሇውጪ ንግዴ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ እንዯሚያዯርግ (ሇምሳላ፡- Cochrane 2017;
Haylemariam 2017; Loening et al. 2009) የሚነገረውን ነው፡፡ ይህንን ትርክት ሇመመርመር የምንጠቀመው ከኢትዮጲያ ብሔራዊ
ባንክ የተገኘውን የውጪ እና ገቢ ንግዴ መረጃን እና ይህንንም ከላልች መረጃዎች ጋር በማነጻጸር ነው፡፡ የግብርና ምርቶች
የኢትዮጲያን ኢኮኖሚ እና የውጪ ንግዴ ገበያ መቆጣጠራቸው እርግጥ ነው፤ ከእነዚህ ሇውጪ ንግዴ ከሚውለት ምርቶች መካከሌ
የቡና ምርት የሚጫወተው ሚና ወሳኝ ነው፡፡ እንዯ ኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ መረጃ መሰረት ከ አስራ ሁሇቱ ቁሌፍ የውጪ ንግዴ
ምርቶች ስዴስቱ የግብርና ምርቶች ናቸው (ቡና፣ አትክሌትና ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ አበባ፣ የቅባት እህልች፣ እና ጫት)፡፡ ከኢትዮጲያ
ብሔራዊ ባንከ የተገኘው መረጃ እንዯሚያሳየው ከእነዚህ ስዴስት ምርቶች በውጪ ንግዴ የሚገኘው ዋጋ ከ 60% በፍጹም ቀንሶ
እንዯማያውቁ ነው (ምስሌ 3)፡፡ የቀንዯ ከብቶችና ከእነዚህ ጋር ግንኙነት ያሊቸው ምርቶች በኢትዮጲያ የውጪ ንግዴ ገበያ ውስጥ
የሚጫወቱት ሚና ብዙም አይተወቅም፤ ነገር ግን ከ አስራ ሁሇቱ ዋና የውጪ ንግዴ ምርቶች እነዚህ ሦስቱ ናቸው (ቆዲ፣ ሥጋ፣ እና
በሕይወት ያለ እንስሳት)፡፡ በዋጋ ሲተመን ዯግሞ የቀንዴ ከብት እና ከቀንዴ ከብት ጋር ግንኙነት ያሊቸው ምርቶች ከውጪ ንግደ አንዴ

አስረኛውን ይይዛለ፡፡ በ 2002/03 እና 2016/17 መካከሌ እነዚህ ሁሇት የምርት አይነቶች (ግብርና እና የቀንዴ ከብት) አንዴ ሊይ
ከአጠቃሊይ የወጪ ንግደ ዋጋ ከ70% ያሊነሰ ይዘዋሌ፡፡
በውጪ ንግዴ መረጃው ሊይ አዱስ መታየት የጀመሩ አንዴአንዴ ጉዲዮችን ማንሳት አስፈሊጊ ነው፡፡ ግብርና እና ከቀንዴ ከብት
ጋር የተገናኙ ምርቶች ምንም እንኳን በተከታታይ ዓመታት በውጪ ንግደ ገበያ ሊይ ወሳኝ ቢሆኑም አሁን አሁን ብቅ ማሇት የጀመሩ
አዲዱስ ምርቶችም አለ፡፡ ሇምሳላ በ2012/13 የኤላክትሪክ ኃይሌ እንዯ ዋና የውጪ ንግዴ ምርት ሆኖ የመጣ ሲሆን በአጠቃሊይ
የውጪ ንግደ ምሕዲር ሊይ ግን ያሇው ተጽእኖ በአንጻራዊነት አሁንም አናሳ ነው፡፡ ነገር ግን በሰፊ ዯረጃ እየተገነቡ ካለት በውሃ ኃይሌ
ከሚሰሩት ግዴቦች በመነሳት በሚመጡት ዓመታት ይህ ቁጥር እንዯሚጨምርና የኤላክትሪክ ኃይሌም በውጪ ንግደ ገበያ ሊይ ወሳኝ
ሚና እንዯሚጫወት እንገምታሇን (Department of Commerce 2017a)፡፡ በዚህ የጊዜ ሰላዲ ውስጥ በአጠቃሊይ በውጪ ንግዴ
የተገኘው ዋጋ ከመጨመሩም ባሇፈ የኢትዮጲያ የውጪ ንግዴ ምርቶች የሚያዲርሱት ቦታዎችም በእጥፍ ጨምረዋሌ፡፡ ይህ የሚያሳየው
አናሳ የሆኑት የውጪ ንግዴ ምርት ዘርፎች (በዋናነት ግብርና እና የቀንዴ ከብት) ሰፊ የሆነ የዓሇምአቀፍ ገበያ ፍሊጎት እንዲሊቸው ነው
(ERCA 2018)፡፡

ምስሌ 3. ዋናዎቹ የውጪ ንግዴ ምርቶች እና ዋጋቸው በ ሚሉዮኖች የአሜሪካ ድሊር፡፡ ምንጭ፡- NBE 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017፡፡ ማስታወሻ፡- በእያንዲንደ ዓመት ያሇውና
ከኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ የተገኘው መረጃ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፣ የእያንዲንደ ዓመት ዋጋ ከተካተተ ከዚህም ሊይ የአጠቃሊዩ
ስላት በመቶኛ ተቀምጧሌ፡፡

ሠንጠረዥ 3. ዋናዎቹ የውጪ ንግዴ ምርቶች እና ዋጋቸው በ ሚሉዮኖች የአሜሪካ ድሊር

ምንጭ፡- NBE 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ በጊዜ ሂዯት እያሳየ ያሇውን ሇውጥ የገቢ ንግደ አካሄዴም አመሊካች ነው፡፡ የ2016/17 የኢትዮጲያ
ብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ ሪፖርት ሦስት አስርት ዓመታት ወዯኋሊ በመመሇስ በየዓመቱ የነበሩትን 21 ዋና ዋና የገቢ ንግዴ ምርቶችን
ይዘረዝራሌ፡፡ የውጪ ንግዴ መረጃውን ባቀረብነው መሰረትም ከ 2002/03 እስከ 2016/17 ዴረስ ያሇውን የዚህንም መረጃ እናቀርባሇን
(ምስሌ 4፣ ሠንጠረዥ 4)፡፡ምስለ እና ሠንጠረዡ በቀሊለ መነበብ እንዱችለ ይረዲ ዘንዴ በአንጻራዊነት ዝቅተኛ የገቢ ንግዴ ዯረጃ
ያሊቸውን 10 ሸቀጦች አሊካተትናቸውም (እነዚህም መጠጦች፣ ትንባሆ፣ ዴፍዴፍ ነዲጅ፣ ኬሚካልች፣ የሕክምና እና የመዴኃኒት ነክ
እቃዎች፣ ሳሙና እና አብረቅራቂ ንጥረ-ነገር፣ ወረቀት እና ወረቀት ማምረቻ፣ መስታወት እና የመስታወት እቃዎች፣ ጥራጥሬ፣ እና
የቴላኮም እቃዎች)፡፡ በዚህም መሰረት በ ምስሌ 4 የተካተቱት ዋና የገቢ ንግዴ እቃዎች 11 ናቸው (እነዚህም ምግብ እና በሕይወት ያለ
እንስሳት፣ የነዲጅ ምርቶች፣ ማዲበሪያ፣ የጎማ ውጤቶች፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ አሌባሳት፣ ብረታ ብረት እና የብረታ ብረት ማምረቻ፣ ማሽኖች
እና አውሮፕሊኖች፣ አውቶሞቢልች፣ የኢላክትሪክ እቃዎች፣ እና ላልችም)፡፡ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ትኩረት ሉሰጠው የሚገባው ነገር
‘‘ጥራጥሬ’’ በ ‘‘ምግብ እና በሕይወት ያለ እንስሳት’’ በሚሇው ምዴብ ውስጥ የተካተተ ሲሆን በተሇይም የጥራጥሬ የገቢ ንግዴ ጎሌቶ
የሚታይባቸውና በሁሇት ወይም በሦስት እጥፍ የጨመረባቸው ዓመታት ነበሩ፤ እነዚህም 2008/09፣ 2009/10፣ 2011/12፣ እና 2012/13
ሲሆኑ እነዚህም ጊዜያት በአገሪቱ ውሰጥ ዴርቅ የተስተዋሇባቸው ነበሩ፡፡
የገቢ ንግደ መረጃ የአገር ውስጥ ፍሊጎቶችን ሇማሟሊት አኮኖሚው በዓሇም አቀፉ ገበያ ሊይ ጥገኛ የሚሆንባቸውን ነገሮች
ከመጠቆሙም በተጨማሪ አንዲንዴ ግሌጽ ተቅርኖዎችንም አመሊካች ነው፡፡ ነዲጅ ከውጪ ወዯ አገር ውስጥ የሚገባው አንዯኛው ሸቀጥ
ነው ምክንያቱም ኢትዮጲያ የአገር ውስጥ አቅርቦት የሊትም (ወይም እስከአሁን ዴረስ ሇአቅርቦት የሚሆን በቂ የምርት መጠን የሇም)፤
ይህ ዯግሞ ሰው ሰራሽ ማዲበሪያ እና የጎማ ውጤቶችን ከማምረት አቅም ጋር ይገናኛሌ፡፡ አገሪቱ ያሊትን ሏብት መጠቀም እንዴትችሌ
ከፍተኛ የሆነ አቅም የምትፈሌግበት ዘርፍ የማዕዴን ቁፋሮ እና ሌማት ሲሆን ይህን ማዴረግ ቢቻሌ አገር ውስጥ የሚያስፈሌገውን
የብረታ ብረት እና ኤላክትሪክ እቃዎች አቅራቦት ማሟሊት በተቻሇ ነበር (Department of Commerce 2017b)፡፡ የኢትዮጲያ አየር
መንገዴ ፈጣን እዴገት እና ቀጣይነት ያሇው ስኬት የሚያሳየው የፋብሪካ እና የአውሮፕሊን እቃዎች ገቢ ንግዴ የሚጫወተውን ነው፡፡
መንግሥት ከፍተኛ የሆነ ቀረጥ በመጣሌ እና አውቶሞቢልች በአገር ውስጥ እንዱመረቱ ጥረት ቢያዯርግም አሁንም ቢሆን የአገር

ውስጥ አቅራቦቱ ከአገር ውጪ በሆኑ ምንጮች ሊይ ጥገኛ ነው፤ በዚህ የጊዜ ሰላዲ ውስጥ የአውቶሞቢልች የገቢ ንግዴም ከአጠቃሊዩ
በመቶኛ ሲሰሊ በአማካኝ ቋሚ ሆኖ ቀጥሎሌ፡፡ ኢትዮጲያ ምግብ እና በሕይወት ያለ እንስሳትን ሇውጪ ንግዴ የምታቀርብ ሲሆን
እነዚህ ሁሇቱ በአንዴ ሊይ ከፍተኛ የሆነ የወጪ ንግዴ ዴርሻ ዋጋ አሊቸው፤ በዚህ ረገዴ የሚስተዋሇውም ተቃርኖ ኢትዮጲያ ከፍተኛ
የሆነ የምግብ እና በሕይወት ያለ እንስሳት ወዯ አገር ውስጥ ማስገባቷ ነው፡፡ ሇዚህ ተቃርኖ በተወሰነ መሌኩ ምሊሽ ማግኘት የሚቻሇው
ተፈሊጊ የሸቀጥ አይነቶችን ስንመሇከት ነው፤ በዚህም መሰረት እንዯ ሩዝ ያለት አንዲንድቹ በገቢ ንግዴ የሚገዙት የምግብ ምርቶች
በዋናነት በአገር ውስጥ የሚመረቱ ወይም ሇውጪ ንግዴ የሚቀርቡ አይዯለም፡፡ የጥራጥሬ የገቢ ንግዴ ግን የሚያመሊክተው ነገር ላሊ
ነው፤ ይህ የጥራጥሬ የገቢ ንግዴ ፍሇጎት አጉሌቶ የሚያሳየው አገሪቱ ሇዴርቅ ያሊትን ተጋሊጭነት እና ሇአስቸኳይ የምግብ ዴጋፍ የሚሆን
ጥራጥሬን አስፈሊጊነት ነው፡፡ እነዚህን የገቢ የንግዴ መረጃዎች በተመሇከተ ሉታወቅ የሚገባው ጉዲይ የገቢ ንግደ የሚያጠቃሌሇው
በመንግሥት የሚዯረገውን ግዥ ብቻ ሳይሆን የግለንም ዘርፍ ግዢ ያካትታሌ፤ በተሇይም ጥራጥሬን በተመሇከተ ዴርቅ በሚከሰትባቸው
ዓመታት የምግብ ሸቀጦችን በመግዛት የዕርዲታ ሰጪ እና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅት ማሕበረሰቡንም መረጃ አብሮ ያካተተ ነው
(USDA 2016)፡፡ የምግብ እና በሕይወት ያለ እንስሳትን የገቢ እና ወጪ ንግዴ በተመሇከተ በጥሌቀት ሇመረዲትና ምርመራ ሇማዴረግ
ተጨማሪ ጥናቶች ያስፈሌጋለ፡፡ በኢትዮጲያ ውስጥ ዋና ከሚባለት የሽያጭ ተክልች አንዯኛው ጥጥ እንዯመሆኑ የጨርቃ ጨርቅ እና
አሌባሳት የገቢ ንግዴ ከፍተኛ እንዯማይሆን ይገመታሌ፤ ነገር ግን መረጃው የሚያሳየው አሌባሳት ዋና የገቢ ንግዴ ዝርዝር ውስጥ
መኖራቸውን ነው፡፡ የፍሊጎት መጠን ከአቅርቦት ጋር አሇመጣጣም፣ የአገር ውስጥ የማምረት አቅም አናሳ መሆን፣ በንጽጽር ከፍተኛ
የማምረት ወጪ መኖር፣ እና በኢትዮጲያ ሇጥጥ ምርት የሚውሇው የመሬት ስፋት በሂዯት ማሽቆሌቆለ ሇሁኔታው በምክንያትነት
የሚቀርቡት ማሳያዎች ናቸው (USDA 2018)፡፡ የዚህን የግብርና ኢኮኖሚውን ንዐስ ዘርፍ የበሇጠ ሇመመርመር፣ ሇመረዲትና ዘርፉ
ያሇውን እምቅ አቅም ሇማወቅ ተጨማሪ ጥናቶች ይፈሌጋሌ፡፡
የምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (OEC 2018) በአንዴ ዓመት ማሇትም በ2016 የነበሩትን የገቢ ንግዴ ሸቀጦች
በዝርዝር ሲያቀርብ በዚህ ዓመት ከአጠቃሊይ የገቢ ንግዴ ሸቀጦች 10.1% ዴርሻ በመያዝ ከፍተኛ የሆነው የተጣራ ነዲጅ ነው፡፡ በምጣኔሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ የ ‘‘ማሽኖች’’ ምዴብ (ይህ ምዴብ ብዙ ሸቀጦችን ይዟሌ) ከአጠቃሊይ የገቢ ንግዴ ውስጥ 27%
ዴርሻ አሇው፡፡ መጓጓዣ (በዋናነት አውሮፕሊን፣ ከባዴ መኪናዎችና፣ አውቶሞቢልች) በዚሁ ዓመት ከነበረው የገቢ ንግዴ 13% ዴርሻ
ሲኖረው በ‘‘ማሽን’’ ምዴብ ውስጥ አሌተካተተም፡፡ ይህ ምዯባ ትንሽ ቢሇይም የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ካቀረበው መረጃ ጋር
ይጣጣማሌ፡፡ ምንም እንኳን የመረጃ ጊዜ ሰላዲው ውሱን ቢሆንም የWorld Bank (2018) መረጃ እንዯሚያሳየው በፍጥነት በማዯግ
ሊይ ካሇው ኢኮኖሚ ጋር ሲነጻጸር የሸቀጦችና የአገሌግልት ገቢ ንግዴ ከአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ (GDP) በመቶኛ ሲሰሊ
ማሽቆሌቆሌ አሳይቷሌ፤ ይኸውም በ2011 ከነበረው 32% በ2017 ወዯ 23.7% ዝቅ ብሎሌ፡፡ ይህ አስፈሊጊ የሆነ አውዴን ይጠቁማሌ፤
ከሊይ ከሊይ ሲታይ በጊዜ ሂዯት ውሰጥ የሚታየው የገቢ ንግዴ መጨመር አለታዊ አካሄዴ ያሇው ቢመስሌም በሰፊው የኢኮኖሚ
እዴገት አውዴ ውስጥ ስንመሇከተው ከከአጠቃሊይ አገራዊ የእዴገት መጠኑ (GDP) አንጻር የገቢ ንግደ በመቶኛ ሲሰሇ እያሽቆሇቆሇ
ነው፡፡

ምስሌ 4. ዋና ዋና የገቢ ንግዴ ሸቀጦች፣ በዋጋ፡፡ ምንጭ፡- NBE 2016, 2017፡፡ ማስታወሻ፡- በ አሜሪካ ድሊር ከተገሇጸው
የውጪ ንግዴ መረጃ በተቃራኒ የገቢ ንግደ ዋጋ የተዘረዘረው በብር ነው፡፡ አጠቃሊይ በጊዜ ሂዯት ያሇውን ሂዯት ሇመፈተሸ
ይህ ችግር ይፈጥራሌ ብሇን አናስብም፡፡ እንዯ ወጪ ንግደ መረጃ የመቶኛ ስላቶቹ ቀመር የተሰራው ከዓመታዊ አኃዞቹ ነው፡
፡ በ 2016/17 ሪፖርት ሊይ የ2014/15 እና 2015/16 የአንዲንዴ ሸቀጦች (ምግብ እና በሕይወት ያለ እንስሳት፣ የነዲጅ ምርቶች፣
ማዲበሪያ፣ እና የጎማ ውጤቶች) መረጃ አሌተካተተም፡፡ የ2014/15 መረጃን ያገኘነው ከ2015/16 ሪፖርት ሲሆን ከዚህ ውጪ
ያለት መረጃዎች በአጠቃሊይ የተወሰደት ከ2016/17 ሪፖርት ነው፡፡ የ2015/16 መረጃ በ2015/16 ሪፖርት ሊይ ይገኛሌ
ቢሆንም በአባሪው ሊይ ስሕተቶች እንዲለ ብዙ አመሊካቾች አለ (NBE 2016, p. 122)፤ ሇምሳላ የአኃዞች በአሥር እጥፍ
መጨመር ወይም መቀነስ፣ ሇተሇያዩ ሸቀጦች የአንዴ አይነት ቁጥሮች መዯጋገም፣ እና የሠንጠረዦች መዘበራረቅ፡፡ አንዲንዴ
ሸቀጦች በትክክሌ የተዘረዘሩ ይመስሊለ (NBE 2016, p. 123)፤ ነገር ግን በግማሹ የመረጃ ስብስብ ውስጥ ስሕተቶች ስሇነበሩ
የዚህን ዓመት መረጃ ባድ ትተነዋሌ፡፡

ሠንጠረዥ 4. ዋና ዋና የገቢ ንግዴ ሸቀጦች፣ በዋጋ (በሺህ ብር መጠን)

ምንጭ፡- NBE 2016, 2017

ሇብዙዎች የስጋት ምክንያት የሆነውና ከቅርብ ጊዜ ወዱህ የሚሰማው ትርክት አብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት ያሇባቸው የብዴር
መጠን ሲሆን በተሇይም አዲዱስ የገንዘብ ወጪ ማዴረጊያ መንገድች ብቅ ማሇታቸውን ተከትል እና የቻይና ሚና የብዙ ሪፖርቶችም
ትኩረት ከመሆኑ አንጻር ነው (AlJazeera 2018; Kpodo 2018; Reuters 2018)፡፡ የብዴር ዯረጃዋን በተመሇከተ ኢትዮጲያ በቅርብ
ጊዜ ወዯ ‘‘ከፍተኛ የብዴር ስጋት አዯጋ’’ ዯረጃ (Madowo 2018) እንዱሁም ከ ‘‘መካከሇኛ ስጋት’’ ዯረጃ ወዯ ‘‘ከፍተኛ ስጋት’’ ዯረጃ
ዝቅ ተዯርጋሇች (Anberbir 2018)፡፡ የብዴር ትርክቱ ከእነዚህ የዯረጃ ሇውጦች ጋር ተያይዞ የኢትዮጲያ ፖሇቲከኞችን ትኩረት
በመሳቡ ምክንያት የብዴር ፖሇሲ ሇውጦች እንዱመጡ አዴርጓሌ፡፡ በመሰረቱ በ2006 አነስተኛ የነበረው የ2.3 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር
የወጪ ብዴር በ2016 23.1 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር በመዴረስ ተመንጥቋሌ (ምስሌ 5፣ ሠንጠረዥ 5)፤ ይህ ዯግሞ በአስር አመት የጊዜ
ሰላዲ ውስጥ የአስር እጥፍ የውጪ ብዴር ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም በተሇይ ሇኢትዮጲያ እየጨመረ የመጣ የብዯር መጠን ትርክት
እንዱሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡት ስጋቶች ትክክሌ ናቸው፡፡ ጉዲዩን እየከፋ እንዱሄዴ ያዯረገው የውጪ ብዴር ከፍ ከማሇቱ ጋር
ተያይዞ እየጨመረ የመጣው የንግዴ ኪሳራ ሲሆን በተሇይም ከ2014 ጀምሮ የወጪ ንግዴ መቀነስ ከገቢ ንግዴ መቀነስ ጋር
ባሇመመጣጠናቸው በመኃከሊቸው ያሇው ሌዩነት እየሰፋ እንዱመጣ አዴርጎታሌ፡፡ እንዱሁም ጠቅሊይ ሚኒስትር ዏቢይ አሕመዴ
ከተሾመ በኋሊ የተወሰኑ ሰፋፊ ተግባራት በመኖራቸው ከውጪ ብዴር እና ንግዴ ኪሳራ ችግሮች በተጨማሪ መንግሥት አዲዱሰ
የፋይናንስ ጫናዎችም ሉኖሩበት ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የብዴር ትርክቱ ዋና ትኩረት ቻይና ሊይ ነው፡፡ የአንዴን አገር ትክክሇኛ የሆነውን
አጠቃሊይ የብዴር መጠን መረጃ ማግኘት አዲጋች ነው፤ ነገር ግን ከ2000 እስከ 2014 ኢትዮጲያ ከቻይና የ 12 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር
ብዴር አግኝታሇች (New Business Ethiopia 2018)፡፡ ይህ የሚያመሊክተው ምንም እንኳን ኢትዮጲያ ባሇባት አስጊ የብዴር ችግር
ውስጥ ቻይና ቁሌፍ ሚና ቢኖራትም በአሁን ወቅት አገሪቱ ካሇባት የብዴር ጫና በአማካኝ ግማሹ ከላልች አበዲሪዎች የተገኘ ነው፡፡
ቻይናን ተጠያቂ ማዴረግ የታሪኩ ግማሽ አካሌ ነው፡፡

ምስሌ 5. የውጪ ብዴር እና የገቢ እና የወጪ ንግዴ ሌዩነት፡፡ ምንጭ፡- World Bank 2018፡፡ ማስታወሻ፡- የምጣኔ-ሏብት
ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (OEC) (2018) የሚያቀርበው መረጃ የተሇየ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ያሇውን የገቢ/የወጪ
ንግዴ ሂዯትም ከዚህ በተሇየ መሌኩ ያስቀምጠዋሌ፡፡ የምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (OEC) የሚጠቀመው
በ BACI International Trade Database የተስተካከሇውን የተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ስታቲስቲከስ ክፍሌ መረጃን
ነው፡፡ የምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (OEC) በጊዜ ሂዯት ውሰጥ የሚኖረውን የምንዛሬ ዋጋ ሇውጥ እንዳት
እንዲስተካከሇው ግሌጽ አይዯሇም፤ በተጨማሪም ዋጋው መሰረት የተዯረገበትን ዓመት የወሰነበትም አካሄዴ ግሌጽ አይዯሇም
(ይህ ከተዯረገ በዚህ ዓመት ያለት አኃዞች በዚህ ዓመት ያሇውን የምንዛሪ ዋጋ ይይዛለ)፡፡ የምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት
ምሌከታ ማዕከሌ (OEC) መረጃዎች ግሌጽ ካሇመሆናቸው የተነሳ የዓሇም ባንክን መረጃ ሇመጠቀም መርጠናሌ፡፡ የዚህ መረጃ
ከምጣኔ-ሏብት ውስብስብነት ምሌከታ ማዕከሌ (OEC) መረጃ ጋር በንጽጽር አሊቀረብንም ምክንያቱም የመረጃ ስብስቦቹ
እንዳት ሉነጻጸሩ እንዯሚችለ ግሌጽ ስሊሌሆነ ነው፡፡

ሠንጠረዥ 5. የውጪ ብዴር እና የገቢ እና የወጪ ንግዴ ሌዩነት፡፡

ምንጭ፡- World Bank 2018፡፡ ማስታወሻ፡- በሠንጠረዥ 3 እና 5 ያለት የውጪ ንግዴ ዋጋዎች ሌዩነት አሊቸው፡፡ ሇዚህ
አንዯኛው ምክንያት ሉሆን የሚችሇው የዓሇም ባንክ በአሁን ወቅት ያሇውን የአሜሪካ ድሊር ዋጋ (2018) ስሇሚጠቀም የኢትዮጲያ
ብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ ሪፖርት ግን በእያንዲንደ ዓመት ያሇውን የአሜሪካ ድሊር ዋጋ ስሇሚጠቀም ነው፡፡ በሠንጠረዥ 3 ሊይ
ዴምር ዋጋውን አሊስቀመጥንም ምክንያቱም በአንዴ ቋሚ ዋጋ መሰረት ማስተካከያ ስሊሌተዯረገሇት ነው፤ በምትኩ በሠንጠረዥ 5
ሊይ የወጪ ንግዴን ዴምር ዋጋዎች ብቻ አስቀምጠናሌ፡፡

4. ውይይት
የኢትዮጲያን ማክሮ ኢኮኖሚ በተመሇከተ ብዙ ትርክቶችና ተቃርኖ-ትርክቶች አለ (Mandefro 2016)፡፡ ነገር ግን ብዙዎቹ እነዚህ
ትርክቶች መሰረት ያዯረጉት ነጠሊ የመረጃ ነጥቦችን ወይም የተወሰኑ ዓመታትን መረጃ ነው፡፡ ይህ ጽሁፍ ከሁሇት አሥርት ዓመታት
በሊይ ያሇን መረጃ በመመርመር በጊዜ ሂዯት ያሇን ሁኔታ ሇማቅረብ እና አራት የተሇመደ ትርክቶች ሇመመርመር ሞክሯሌ፡፡ በዚህ
ጽሁፍ የስሌት ክፍሌ እንዯተገሇጸው እነዚህን ትርክቶች በመመርመር ወቅት ያጋጠመው ዋነኛ ችግር የመረጃ እርስ በእርሱ መጋጨት
ወይም ወጥ አሇመሆን ነው፡፡ በተሇይም ከአንዴ መንግሥት ተቋም የተወሰደ የመረጃ ነጥቦች ከሪፖርት ሪፖርት ሌዩነት አሊቸው፡፡ ይህ
ሇጥናቱ ስሌታዊ ችግርን ፈጥሯሌ፤ በዋናነትም የኢኮኖሚውን ነባራዊ ሁኔታ ሇመረዲት ችግር ፈጥሯሌ ምክንያቱም በችግሩ ምክንያት
የሚስተዋሇው ሌዩነት በብር ሲተረጎም በሚሉየኖች የሚቆጠር ነው፡፡ የኢኮኖሚ እዴገት ትርክትን ሇማስተዋወቅ አንዲንዴ አኃዞች
ታስቦባቸው እን በዓሊማ ሇውጥ ተዯርጎባቸዋሌ የሚለ ግምቶች (እና ክሶች) ይሰማለ (Mandefro 2016ን ተመሌከቱ)፡፡ አንዲንዴ

ሇውጦች በዚህ መሌክ ተዯርገው ሉሆን እንዯሚችሌ ተመሌክተናሌ፤ የዚህ ተቃራኒም የሚሆንባቸውን ሁኔታዎች ተመሌክተናሌ፡፡ እኛም
እንዯላልቹ የምናስተጋባው ጥሪ የብሔራዊ ስታትሰቲክስ ተቋማት እና ከቀረጥ፣ ከንግዴ፣ ከፋይናንስና መሰሌ ጉዲዮች ጋር የሚገኙ
ላልችም ተቋማት አቅም መጎሌበት እንዲሇበት ነው (Carletto et al. 2015; Jerven 2013; Sandefur and Glassman 2015;
Sundaram 2016)፡፡
መጀመሪያ የተመሇከትነው ትርክት የኢኮኖሚ ሽግግር ትርክትን ሲሆን ይኸውም የተሇያዩ ዘርፎች በጊዜ ሂዯት ውሰጥ በኢኮኖሚ
ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ የሚፈትሽ ነው፡፡ የኢትዮጲያ መንግሰት እንዯሚያስተዋውቀው በኢኮኖሚው ሊይ የግብርናው ዘርፍ ዴርሻ
በተወሰነ መሌኩ እየቀነሰ እንዯመጣና የአገሌግልት እና ኢንደስትሪ ዘርፎች ዴርሻ ዯግሞ በተወሰነ መሌኩ እየጨመረ እንዯመጣ ነው፤
የእኛም ግኝት ይህንን ይጠቁማሌ፡፡ ከዚህ አጠቃሊይ ግኘት ሇየት የሚሇው በ 2016 ማሇትም መረጃ ባገኘንበት የመጨረሻው ዓመት
ያሇው መረጃ ሲሆን በዚህ ዓመት የኢንደስትሪው ዘርፍ ከፍተኛ መጨመርን አሳይቷሌ (ከ 17% ወዯ 25%)፡፡ ይህ የተከሰተው ብዙ
የኢንደስትሪ ፓርኮች በተከፈቱበት እና/ወይም ሇመከፈት በዯረሱበት ወቅት ነው፡፡ ቢሆንም እያንዲንደ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ
ያሇውን ዴርሻ የሚያሳየው መረጃ ወጥነት የላሇውና በተሇየ መሌኩ ችግር ያሇበት ነው፡፡ የኢንደስትሪው ዘርፍ እዴገት እስካሁን ባለት
ዋና የውጪ ንግዴ ሸቀጦች ዝርዝር ሊይ አዱስ የጨመረው አየነት የሇም፡፡ ነገር ግን የኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ሪፖርቶች ታሪክን
ስንመሇከት ሸቀጦች በውጪ ንግዴ ዝርዝር ውስጥ ሇመካተት የሚበቁት ሇረጅም ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የውጪ ንግዴ ገቢ ካስገኙ
በኋሊ ይመስሊሌ፡፡ ሇምሳላ የኤላክትሪክ ኃይሌ እስከ 2014/15 ዴረስ በዓመታዊ ሪፖርቶች ውስጥ ሲካተት አንመሇከትም፤ ነገር ግን
በተካተተበት ዓመት የዚህ አዱስ ሸቀጥ የ 2012/13 እና 2013/14 የውጪ ንግዴ መረጃዎችም እብረው ተካተዋሌ፡፡ በኢንደስትሪው
ዘርፍም ተማሳሳይ ሂዯት ሉያጋጥም እንዯሚችሌ እንገምታሇን፡፡
ሁሇተኛው ትርከት ፈጣን የኢኮኖሚ እዴገትን የተመሇከተ ሲሆን በተጨማሪም የኢትዮጲያ መንግሥት የእዴገቱን አኃዝ
ይጨምራሌ የሚሇውንም ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ፈጣንና ቀጣይነት ያሇውን የኢኮኖሚ እዴገት መጠንን በተመሇከተ ከኢትዮጲያ
መንግሥትም ሆነ ከሦስተኛ ወገን ምንጮች የተገኙት መረጃዎች ከፍተኛ የሆነና ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ እዴገት እንዲሇ ያረጋግጣለ፡
፡የእዴገቱ ትክክሇኛ ባሕሪ እንዯየምንጮቹ ሌዩነት አሇው፡፡ የኢትዮጲያ መንግሥት የእዴገት መጠኑን ከፍ በማዴረግ ከነባራዊ ሁኔታው

የተሇየ ብሩሕ የኢኮኖሚ እዴገት ምስሌ እንዯሚያቀርብ የሚነሳውን ክስ ሇመመሌከት እንዱያስችሇን የኢትዮጲያ መንግሥት እና የዓሇም
ባንክ የሚያቀርቡት የእዴገት መጠኖች ሇማነጻጸር ሞክረናሌ፡፡ እነዚህ ሁሇት የመረጃ ስብስቦች በተሇያየ የበጀት ዓመት የዘመን
መቁጠሪያዎች በመዘጋጀታቸው ምክንያት በቀጥታ ማነጻጸር አይቻሌም፡፡ ነገር ግን የኢትዮጲያ መንግስት ከሦስተኛ ወገኞች ይሌቅ
በተዯጋጋሚ የእዴገት መጠን አኃዞችን ከፍ እንዯሚያዯርግ የሚቀርቡት ክሶች ትክክሌ እንዲሌሆኑ የረጅም ጊዜያትን መረጃዎች
በመፈተሽ ተመሌክተናሌ፡፡ በኢትዮጲያ መንግሥት የቀረቡት የእዴገት መጠን አኃዞች ከዓሇም ባንክ ከፍ የሚለት በቅርብ ጊዜያት
ሲሆን (ከ 2014 እስከ 2017) መረጃ ባገኘንበት ተከታታይ 18 ዓመታት ግን እንዱህ አሌነበረም፡፡
ሦስተኛው የተመሇከትነው ትርክት የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ በዋናነት ግብርና-መር ነው የሚሌ ሲሆን ይህ ጠቅሇሌ ያሇ አስተያየት
ግሌጽ በሆኑ አኃዞች ተዯግፎ አይቀርብም፡፡ ዋጋን በተመሇከተ የግብርና ምርቶች በተከታታይ ዓመታት ያሇውን የውጪ ንግዴ
እንዯተቆጣጠሩት ተመሌክተናሌ፡፡ በእርግጥ የግብርናው ዘርፍ አንዲንዴ ጊዜ ከሚገሇጸው በሊይ ወሳኝ ነው፤ ምክንያቱም
በተመሇከትንበት የጊዜ ሰላዲ ውስጥ ባሇው በየትኛውም ዓመት በውጪ ንግደ ውስጥ ያሇው የግብርና ዴርሻ ከ 60% ቀነሶ አያውቅም፡
፡ በዚህ የጊዜ ሰላዲ የቀንዴ ከብት ጋር የተገናኙ ሸቀጦችን ከጨመርን ሁሇቱ ዘርፎች (ግብርና እና የቀንዴ ከብት) ከውጪ ንግዴ
ሸቀጦች በዋጋ ከ70% አያንሱም፡፡ በመሆኑም የኢትዮጲያ ኢኮኖሚ በግብርና ሸቀጦች ሊይ እንዯሚመሰረት የሚነገረው ትርክት
በተሇይም የውጪ ንግዴ ምርቶችን ከተመሇከትን እንዱያውም መጠኑ ከተባሇው በሊይ ነው፡፡ ከ 2012/13 ጀምሮ በሚስተዋሇው
የኤላክትሪክ ኃይሌ የውጪ ንግዴ መጨመር እና ብቅ ማሇት በጀመረው የኢንደስትሪው ዘርፍ ምክንያት በመጪው ዓመታት የውጪ
ንግዴ ገበያው በአይነቱ ሉሰፋ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን የዚህ ሇውጥ የስፋት መጠን ገና ወዯፊት የሚታይ ነው፡፡ በቅርብ እና በመካከሇኛ
ጊዜያት የኢትዮጲያ ዋና ዋና የውጪ ንግዴ ሸቀጦች ከግብርና ዘርፉ የተገኙ መሆናቸውን ይቀጥሊለ፡፡ የኢትዮጲያ መንግሥትም ይህንን

በአግባቡ በመገንዘብ ሌማቱን የሚወስነው የግብርና ምርታማነትን ማሳዯግ እንዯሆነ ያሳስባሌ (NPC 2016)፡፡ በዚህ ጸሁፍ ውስጥ
በኢኮኖሚው ሽግግር ወቀት ስሇሚኖረው የጥቅም ክፍፍሌ ጉዲዮች አሌተመሇከትንም፡፡ በእዴገት እና ምርታማነት ሊይ የሚዯረግ
ትኩረት አብዛኛው የሕብረተስብ ክፍሌ የሚገኝበትንና በትንንሽ አርሻ የሚተዲዯሩ ገበሬዎችን ከመዯገፍ ወይም ከፍተኛ የምርታማነት
አቅም ካሊቸው አካባቢዎች ውጪ የሚኖረው የማሕበረሰብ ክፍሌን ከመዯገፍ ጋር እኩሌ እንዲሌሆነ ግንዛቤ ሉወሰዴ ያስፈሌጋሌ
(Cochrane 2017)፡፡ እንዱያውም ይህ አይነት እዴገት የሚመጣው እነሱን ጉዲት ሊይ ጥል ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የገቢ ንግደ መረጃ
አኮኖሚውን ጠሇቅ ብሇን እንዴናውቅ ከማገዙም ባሇፈ በተሇይም በዴርቅ ጊዜያት የግብርናው ዘርፍ በተዯጋጋሚ የአገር ውስጥ ፍሊጎትን
ማሟሊት አሇመቻለን በማሳየት የዘርፉን ተጋሊጭነት ያመሊክተናሌ፡፡
አራተኛው ትርከት መሰማት የጀመረው በቅርቡ ሲሆን ይኸውም የአፍሪካ አገራት በከፍተኛ የብዴር ጫና ውስጥ እንዯሆኑና
በተሇይም የቻይናን ሚና እና አስቸጋሪ አበዲሪ የመሆኗን ጉዲይ የሚያጎሊ ነው፡፡ የብዴር ጫናው ትርክት በመረጃ የተዯገፈ ሲሆን
የኢትዮጲያም የብዴር መጠን በአስር ዓመት ውስጥ ብቻ በአስር እጥፍ ጨምሯሌ፤ በዚህም የከፍተኛ የብዴር መጠን ስጋት እና የብዴር
ጫናው በኢኮኖሚው ሊይ የሚፈጥረውን ውጥረት በመመሌከት አንዲንዴ አበዲሪ ተቋማት የኢትዮጲያ መንግሥትን ዯረጃ ዝቅ
አዴርገውታሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የገቢ እና ወጪ ንግዴ ኪሳራ መጨመር አንዴ ሊይ በመዯመር የኢኮኖሚ ችግሩን ይበሌጥ
ሉያከፉት እንዯሚችለ ጠቋሚ ነው፡፡ በ2018 ሉዯረጉ ያለ ሇውጦችንም ታሳቢ በማዴረግ የብዴር ችግሩ እንዯሚባባስ እናስባሇን፡፡
የኢትዮጲያን የብዴር ችግር በተመሇከተ የቻይናን ሚና ነጥል ማውጣት ግን የታሪኩ ግማሽ አካሌ ብቻ ነው፡፡ ያሇው መረጃ
እንዯሚጠቁመው ቻይና ከፍተኛዋ የኢትዮጲያ አበዲሪ መሆኗን ነው፡፡ ነገር ግን ብዛት ያሊቸው ላልች አበዲሪዎችም አሁን ሊሇው
የብዴር መጠን አስተዋጽኦ ሲኖራቸው ከቻይና ውጪ ያለት ላልች አበዲሪዎች በአማካኝ ግማሹ የብዴር ጫና ፈጣሪዎች ናቸው፡፡

5. መዯምዯሚያ
ይህ ጽሁፍ የረጅም ጊዜ መረጃዎችን በመጠቀም የኢትዮጲያን ማክሮ ኢኮኖሚ የሚመሇከቱና የተሇመደ አራት ትርክቶችን
ፈተሿሌ፡፡ አንዲንዴ ጉዲዮችን ስንመሇከት ትርክቶቹ በተገኙት መረጃዎች ዴጋፍ የሊቸውም፣ አንዲንድቹ መረጃዎች ዯግሞ ጎድል ሲሆኑ
አንዲንዴ ጉዲዮችን ስንመሇከት ዯግሞ ገዥ የሆኑት ትርክቶች ትክክሌ ናቸው፡፡ እነዚህን ትርክቶች በመመርመር ሂዯት ውስጥ
ያስተዋሌነው አንዯኛው ጉዲይ እኛን ጨምሮ ብዙ ተመራማሪዎች የትርክቶቹን እውነተኝነት ሇማረጋገጥ በሁሇተኛ ዯረጃ የመረጃ
ምንጮች፣ በነጠሊ የመረጃ ነጥቦች፣ እና በተወሰኑ ዓመታት መረጃዎች ሊይ መሰረት ማዴረጋችንን ነው፡፡ በዚህ ጽሁፍ ግኝቶችም
መሰረት እነዚህን ጥያቄዎች ሇመመሇስ ምንም እንኳን መረጃዎች በዲኞች በተገመገሙ የጥናት ጽሁፎች ወይም ከፍተኛ ከበሬታን ባገኙ
አሇም አቀፍ ተቋማት በሚያሳትሟቸው ሪፖርቶች ውስጥ ቢገኙም እንኳን ተመራማሪዎች ወዯ መጀመሪያ ዯረጃ የመረጃ ምንጮች
በተዯጋጋሚ እንዱመሇሱ ጥሪ እናቀርባሇን፡፡ ይህንን ማዴረግ የራሳችንን መሊምቶች በተዯጋጋሚ እንዴንፈትሽ ከማገዙም በሊይ በረጅም
ጊዜ ውስጥ ሂዯቶች ወጥ መሆናቸውን ወይም በቅርብ በመጡ ሇውጦች ምክንያት ማስተካከያ ያስፈሌግ እንዯሆነ እንዴንመሇከት
ያግዙናሌ፡፡ የተሻሇ የመረጃ አሰባሰብ ሂዯት ሊይ ሏብትን ማዋሌ፣ የመረጃ ምርመራን ማሻሻሌ እና፣ በጥናቶች ጥቅም ሊይ የሚውለት
ስሌቶች አስተማማኝ እና ከጥናቶች ዓሊማ ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን ማረጋገትጥ አስፈሊጊ ጉዲዮች እንዯሆኑ ብዙዎች አሳስበዋሌ
(ሇምሳላ፡- Carletto et al. 2015; Jerven 2013; Sandefur and Glassman 2015; Sundaram 2016)፡፡ ሁለም ነገሮች መሌካም
ሆነው ከቀጠለ እነዚህ ሇውጦች ከመካከሇኛ ጊዜ እስከ ረጅም ጊዜ ውስጥ ይሳካለ፡፡ እነዚህ ሇውጦች እስከሚመጡ ዴረስ ግን አሁን
ያሇው መረጃ የወጥነት ችግር እንዲሇው በማግኘታችን ጥቅም ሊይ በሚውሌበት ጊዜ ጥሌቅ የሆነ ፍተሻ ሉዯረግበት ያስፈሌጋሌ፡፡
አንባቢዎች ያሇውን የወጥነት ችግር በመገንዘብና ይህንንም መረጃም በማግኘታቸው ምክንያት መረጃዎች ሇፖሇቲካ ጥቅም የመዋሌ
አቅም እንዲሊቸውም ሉገነዘቡ ይገባሌ፡፡
የጸሏፊዎች አስተዋጽኦ፡ ልገን ኮክረን የመጸፍና የምርመራውን ሂዯት መርቷሌ፣ የሺጥሊ ወ. በቀሇ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ ይህ ጥናት
የተዘጋጀው በሁለም ጸሏፊዎች ነው፡፡

ዴጋፍ፡ ይህ ጥናት ምንም አይነት የውጪ ዴጋፍ አሌተዯረገሇትም
የጥቅም ግጭት፡ ጸሏፊዎቹ ምንም አይነት የጥቅም ግጭት እንዯላሇ ያረጋግጣለ
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