
የመካከለኛ ዘመን /2015-2019/ የማክሮ
ኢኮኖሚ እና ፊሲካል ማዕቀፍ 

 

መጋቢት/2014 ዓ.ም
 የገንዘብ ሚኒስቴር

ገንዘብ ሚኒስቴር



 

ማውጫ 

1. መግቢያ ................................................................................................................................... 2 

2. የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ አፈጻጸም (2011-2013) ................................................................................. 3 

3. ያሇፉት ዓመታት የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈፃፀም(2011-2013) እና የ2014 የበጀት አፈጻጸም ዕይታ ............. 9 

3.1 የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈጻጸም (2011-2013) .......................................................................................... 9 

3.1.1 የመንግስት ገቢ አፈጻጸም ................................................................................................................ 9 

3.1.2 የመንግስት ወጪ አፈጻጸም ........................................................................................................... 10 

3.1.3 የበጀት ጉዴሇት እና የመንግስት ዕዲ ሁኔታ ....................................................................................... 11 

3.2 የ2014 በጀት አፈጻጸም ዕይታ ........................................................................................................ 12 

4. የ2015-2019 የፌዳራሌ መንግስት መካከሇኛ ዘመን የፊሲካሌ ማዕቀፍ ............................................ 15 

4.1 የማዕቀፉ ኢኮኖሚያዊና ፊሲካሌ ታሳቢዎች ....................................................................................... 15 

4.1.1 ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎች ............................................................................................... 15 

4.1.2 የፊሲካሌ ፖሉሲ ታሳቢዎች ........................................................................................................... 17 

4.1.2.1 የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ታሳቢዎች ......................................................................................... 18 

4.1.2.1.1 የታክስ ገቢ ታሳቢዎች ........................................................................................................... 18 

4.1.2.1.2 ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች ታሳቢዎች ............................................................................................ 20 

4.1.2.1.3 የውጭ ዕርዲታና ብዴር (SOFT LOAN) ዋና ዋና ታሳቢዎች ........................................................... 20 

4.1.2.2 የፌዳራሌ መንግስት የወጪ አቅጣጫዎችና ታሳቢዎች ................................................................ 21 

4.1.2.2.1 የመዯበኛ ወጪ ታሳቢዎች ...................................................................................................... 21 

4.1.2.2.2 የካፒታሌ ወጪ ታሳቢዎች ..................................................................................................... 22 

4.1.2.2.3 የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት የበጀት ዴጋፍና የዘሊቂ ሌማት ግቦች በጀት ታሳቢዎች ........................ 23 

4.2 የ2015-2019 የመንግስት ገቢ ትንበያና የወጪ ጣሪያ ......................................................................... 24 

4.2.1 የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ትንበያ ..................................................................................................... 24 

4.2.2 የፌዳራሌ መንግስት የወጪ ጣሪያ ................................................................................................. 26 

4.3 ማጠቃሇያና የውሳኔ ሀሳብ ............................................................................................................. 29 

file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618308
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618309
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618310
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618311
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618312
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618313
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618314
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618315
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618316
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618317
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618318
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618319
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618320
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618321
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618322
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618323
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618324
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618325
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618326
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618327
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618328
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618329
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618330
file:///C:/Users/user/OneDrive/Desktop/MEFF%202015-2019-for%20publication.docx%23_Toc98618331


1. መግቢያ 
የ2015-2019 የማክሮ ኢኮኖሚና ፊሲካሌ ማዕቀፍ ዋና ዓሊማ የ2015 የፌዳራሌ መንግስት 

ዝርዝር በጀት የሚዘጋጅበትን ጥቅሌ የገቢ ትንበያ፣ የወጪ ጣሪያ፣ የብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስታት የበጀት ዴጋፍ ጣሪያ እና የፊሲካሌ ጉዴሇት መጠንን በማዕቀፍነት መወሰን ነው፡፡ 

በመሆኑም ማዕቀፉን ሇማዘጋጀት ያሇፉት ዓመታት የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ እና ፊሲካሌ 

አፈጻጸምና የያዝነው በጀት ዓመት የበጀት አፈጻጸም ዕይታ፣ እንዱሁም የቀጣዮቹ ዓመታት 

የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ ትንበያዎች እንዯ መነሻ ታይተዋሌ፡፡ በዚህም ሊይ በመመሥረት በቀጣዮቹ 

ዓመታት የፌዳራሌ መንግስት ሀብት ሉዯርስ የሚችሌበትን መጠን (Resource envelop) 

በመገመት፣ የወጪ ጣሪያ እና የፊሲካሌ ጉዴሇቱን መጠን የያዘ የውሳኔ ሀሳብ ያመሇክታሌ፡፡ 

በመሆኑም ይህ የፊሲካሌ ማዕቀፍ በ2015 በጀት ዓመት ሇተጀመሩ የሌማት ፕሮጀክቶች፤ 

ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ሇተከሰቱ ተጨማሪ የወጪ ፍሊጎቶችና ሇዕዲ ክፍያ ከፍተኛ ትኩረት 

በመስጠት የተዘጋጀ ሲሆን፣ ቀጥል ባለት ዓመታት ሇአዲዱስ የሌማት ፕሮጀክቶችም ጭምር 

ትኩረት በመስጠት፣ የመሌሶ ማቋቋም እና ከፍተኛ የዕዲ ክፍያ ወጪዎች ቀጣይ እንዯሚሆኑ 

ታሳቢ አስቀምጦ የተዘጋጀ ነው፡፡  

በመሆኑም ይህ ማዕቀፍ የፌዳራሌ መንግስት የፋይናንስ አዋጅ ቁጥር 648/2001 አንቀጽ 19 

በሚያዘው መሠረት የገንዘብ ሚኒስቴር አዘጋጅቶ ሇፌዳራሌ መንግስት ሇ2015 በጀት ዓመት 

የበጀት ዝግጅት ማዕቀፍነት ሥራ ሊይ እንዱውሌ በሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ እንዱሰጥበት 

የቀረበ ነው፡፡ 

  



2. የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ አፈጻጸም (2011-2013) 
 

መንግስት በሀገሪቱ የተከሰተውን የተዛባ የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ሇማስተካከሌ ይረዲሌ ተብል 

የታመነበትን የሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተጠናከረ መንገዴ ተግባራዊ በማዴረጉ ተስፋ 

ሰጪ የኢኮኖሚ ሇውጦች መታየት ጀምረዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ባሇፉት ሶስት ዓመታት የተመዘገበው የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ዕዴገት ፍጥነቱ 

የቀነሰ ቢሆንም በዓሇም ዓቀፍም ሆነ በአገር ውስጥ ካጋጠሙ በርካታ ተግዲሮቶች አንጻር 

አፈጻጸሙ አበረታች ነበር፡፡ በ2013 በጀት ዓመት በሁለም የኢኮኖሚ ዘርፎች ከተመዘገበው  

ዕዴገት የመነጨው ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት  በ6.3 በመቶ ማዯግ ችሎሌ። ይህም ከ2011-

2013 ባለት ጊዜያት በአማካይ የሀገሩቱ ኢኮኖሚ 7.2 በመቶ ማዯጉን ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 

ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት በጊዜው የገበያ ዋጋ (current market prices) በ2011 በጀት 

አመት ከነበረበት ብር 2.7 ትሪሉዮን በ2013 በጀት አመት ወዯ ብር 4.3 ትሪሉዮን ከፍ ብሎሌ። 

እንዱሁም፣ የጠቅሊሊ ኢንቨስትመንት አፈጻጸም በ2013 በጀት አመት የ28 በመቶ ዕዴገት 

አሰመዘግቧሌ፡፡ ከፍሊጎት አንጻር የተመዘገበው የአጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዕዴገት 

በአመዛኙ ከፍጆታ የመነጨ መሆኑን ያሳያሌ። ይህም መረጃው እንዯሚያሳየው አጠቃሊይ 

ፍጆታ ከጠቅሊሊው የሀገር ውስጥ ምርት አንጻር ዴርሻው በ2011 በጀት አመት 77.9 በመቶ 

የነበረ ሲሆን በ2013 ወዯ 81 በመቶ ከፍ ብሎሌ፡፡ ዓመታዊ ዕዴገቱም ሲታይ በ2011 የ25.5 

በመቶ ዕዴገት የነበረው ሲሆን፣ በ2013 የ31.7 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ ይህም በአመዛኙ 

ከግሌ ፍጆታ የመነጨ ዕዴገት ነው፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ አማካይ የዜጎች የነፍስ-ወከፍ ገቢ 

በ2013 በጀት ዓመት ወዯ 1092 የአሜሪካ ድሊር ከፍ ማሇቱን መረጃዎች አሳይተዋሌ፡፡ 

ባሇፉት ሁሇት ዓመታት የበርካታ የዓሇም ሀገራት ኢኮኖሚ ዕዴገት በከፍተኛ ዯረጃ የቀነሰ 

ሲሆን፣ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሌ ሀገራት ከዜሮ በታች ዕዴገት አስተናግዯዋሌ፡፡ ከዚህ አንጻር 

በሀገራችን ባሇፉት ዓመታት ተግባራዊ የተዯረጉ መጠነ ሰፊ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የተከሰቱትን 

ተጽእኖዎችና ተግዲሮቶች ሇመቋቋም እንዱችሌ አቅም በመፈጠሩ ነው፡፡  

ሠንጠረዥ 1፣ አጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት 
በቢሉዮን ብር 

  2010 2011 2012 2013 

አማካይ 
ዓመታዊ 
ዕዴገት 

አጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት በ2008 ቋሚ ዋጋ 1720 1876 1990 2114   



ዕዴገት በመቶኛ   9.0 6.1 6.3 7.1 
ግብርና 601 624 650 686 4.5 
ኢንደስትሪ 468 526 577 619 9.8 
አገሌግልት 672 747 787 836 7.6 
            

አጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት በጊዜው ገበያ ዋጋ 2200 2691 3375 4341   
ዕዴገት በመቶኛ   22.3 25.4 28.6 25.5 

ከዚህ ውስጥ፣           
አጠቃሊይ ፍጆታ 1670 2096 2672 3519 28.2 
አጠቃሊይ ኢንቨስትመንት 752 949 1032 1217 17.6 

ድርሻ  በመቶኛ  

ግብርና 34.9 33.3 32.7 32.5   
ኢንደስትሪ 27.2 28.1 29.0 29.3   
አገሌግልት 39.0 39.8 39.6 39.6   
አጠቃሊይ ፍጆታ 75.9 77.9 79.2 81.0   
አጠቃሊይ ኢንቨስትመንት 34.2 35.3 30.6 28.0   

ባሇፉትና በያዝነው በጀት ዓመታት የዋጋ ንረት ባሇ ሁሇት አሀዝ ዕዴገት እያሳየ የኢኮኖሚው 

ከፍተኛ ፈታና ሆኖ ቀጥሎሌ፡፡ በኢኮኖሚ ማሻሻያው ትግበራ ውጤት ያሌታየበት የዋጋ ንረት 

ጉዲይ ሲሆን፣ የዋጋ ንረት በታህሳስ 2011 ወር ከተመዘገበው 10.4 በመቶ ዕዴገት በተከታታይ 

ጭማሪ በማሳየት በያዝነው 2014 ዓመት ታህሳስ ወር ሊይ የ34.5 በመቶ ዕዴገት ተመዝግቧሌ 

(ቻርት 1)፡፡ የዋጋ ዕዴገቱ የመነጨው ከምግብም ሆነ ምግብ ነክ ካሌሆኑ ዕቃዎች ነው፡፡ የዋጋ 

ዕዴገቱን አስከትሇዋሌ ተብሇው የሚገመቱ ጉዲዮችንና የፖሉሲ መፍትሔዎቹን በተመሇከተ 

በተሇያዩ አካካሇት የተዯረጉ የተሇያዩ ጥናቶች እንዲመሇከቱት ከአቅርቦትና ከፍሊጎት ጋር 

የተያያዙ ምክንያቶች እንዯሆኑ አመሌክተዋሌ፡፡ ሆኖም የተዯረጉ ጥናቶች በአብዛኛው ሇችግሩ 

መፍትሔ ብሇው የሚያቀርቡት ከፍሊጎት ጋር የተያያዙ ፖሉሲዎች ሊይ ብቻ ትኩረት 

የሚያዯርጉ በመሆናቸው የተሟለ ጥናቶች ናቸው ብል ሇመውሰዴ ያስቸግራሌ፡፡ በመሆኑም፣ 

በመንግስት በኩሌ የተሟሊ መፍትሔ የሚያመሊክት ጥናት በመካሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሆኖም 

እስከዚያው ዴረስ በመንግስት በኩሌ የዋጋ ንረቱን ሇማርገብ ያሚያስችለ የተባለና በመንግስት 

እጅ በሚገኙ መሳሪያዎች የመፍትሔ ዕርምጃዎች ሁለ እየተወሰደ ሲሆን፣ የአንዲንድቹ 

እርምጃዎች ውጤት በረዥም ጊዜ የሚታዩ በመሆናቸው የዋጋ ንረቱ በአጭር ወራት ውስጥ 

ሙለ ሇሙለ ይረጋጋሌ የሚሌ ዕምነት የሇም፡፡ በተሇይም የዋጋ ንረቱን ሇመቆጣጠር አስፈሊጊ 

የሆኑ የፊሲካሌና የገንዘብ ፖሉሲዎችን፣ እንዱሁም የአቅርቦት፣ የንግዴ ሥርዓትና ተያያዥ 

ችግሮችን ሉፈቱ የሚችለ የተቀናጁ እርምጃዎችን ተግበራዊ ማዴረግ የሚጠይቅ በመሆኑ፣ 



አሁን በሀገሪቱ ያሇውን የሰሊም ችግር ከማረጋገጥ ጀምሮ ከፍተኛ ሥራዎች መሰራት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ቻርት 1፣ የዋጋ ንረት አዝማሚያ/trend/ 

 

ከፖሇቲካ ሇውጡ ጀምሮ የውጭ ዘርፉን ተግዲሮቶች ሇመፍታት የሚያስችለ ማሻሻያዎችን 

ተግባራዊ ሇማዴረግ ከፍተኛ ጥረቶች የተዯረጉ ቢሆንም፣ ከኮቪዴ ወረርሽኝና ከጦርነቱ ጋር 

ተያይዘው የተከሰቱ ተግዲሮቶች በዘርፉ አመርቂ ውጤቶች እንዲይመዘገቡ ማዴረጋቸው ላሊው 

የታየው የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም ገጽታ ነው፡፡ ዯካማ አፈጻጸም ይስተዋሌበት የነበረውን 

የወጪ ንግዴ ሇማሻሻሌ የውጭ ምንዛሬ ማስተካከያ ፖሉሲ ተግባራዊ ከማዴረግ ጀምሮ ዘርፉን 

ተብትበው የያዙትን የተሇያዩ መዋቅራዊ ችግሮች ሇመፍታት እርምጃዎች በመወሰዴ ሊይ የነበሩ 

ቢሆንም፣ ጥረቶቹ የተሟሊ ፍሬ ሳያጎመሩ በሀገሪቱ የሚገኙ የማምረቻ ተቋማት ተጨማሪ 

ተግዲሮቶችን በማስተናገዲቸው ምርቶቻቸውን በሚፈሇገው ዯረጃ አምርተው ሇውጭ ገበያ 

እንዲያቀርቡ ከኮቪዴ ወረርሽኝ ጀምሮ በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፍሌ የሚነሱ የጸጥታ ችግሮች 

ፋብሪካዎቹ በሙለ አቅማቸው እንዲይሰሩ በማዴረጋቸው የሚጠበቀውን ያህሌ ምርት ወዯ 

ውጭ ሌኮ ከሁለም የምርት ዓይነቶች ሉገኝ የሚገባውን ያህሌ የኤክስፖርት ገቢ ማግኘት 

አሌተቻሇም፡፡ በተሇይም ተጨማሪ እሴት ፈጥሮና ምርቶችን በማስፋት ከኤክስፖርት 

የሚገኘውን ገቢ ሇማሳዯግ የተዯረገው ጥረት ብዙም ርቀት አሌተጓዘም፡፡  ይህም የውጭ 
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ህዳ ጥር  

አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት የምግብ ዋጋ ምግብ ነክ ያልሆኑ ዋጋ 



ምንዛሬ ክምችት ችግራችንን በአስተማማኝ ምንጭ ሊይ ሇማዴረግ የተያዘውን ተስፋ አፈጻጸሙ 

ከሚጠበቀው በታች እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ በእርግጥ በአንዲንዴ የምርት ዓይነቶች (ሇአብነት 

በ2013 በወርቅ ማዕዴን፣ በ2014 ዯግሞ በቡና ምርት) የዓሇም ገበያ ዋጋ መሻሻሌ በማሳየቱ 

የኤክስፖርት ገቢያችን አፈጻጸም እንዲያሽቆሇቁሌ ማዴረግ ከመቻለም በሊይ በላልች ምርቶች 

የተጣውን ገቢ ማካካስ ተችሎሌ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ የኤክስፖርት ገቢያችን በ2013 በጀት 

ዓመት የ20.7 በመቶ ዕዴገት በማሳየት ሇመጀመሪያ ጊዜ ከዘርፉ 3.5 ቢሉዮን ድሊር ማግኘት 

ተችሎሌ፡፡  

ሠንጠረዥ 2፣ የውጭ ንግዴ አፈጻጸም 
በሚሉዮን ድሊር 

  2010 2011 2012 2013 

አማካይ 
ዓመታዊ 
ዕዴገት 

የዕቃዎች ኤክስፖርት 2756 2611 2921 3526   
ዕዴገት በመቶኛ   -5.3 11.9 20.7 9.1 

ከዚህ ውስጥ፣           
ቡና 839 764 856 909 3.1 
ወርቅ 100 28 197 672 257.9 
አበባ 229 257 422 471 29.4 
ጨርቃጨርቅና የጨር. ውጤቶች 104 153 169 147 14.9 

የገቢ ዕቃዎች  15253 15112 13881 14288 14288 
ዕዴገት በመቶኛ   -0.9 -8.1 2.9 -2.0 

ከዚህ ውስጥ፣           
ነዲጅ 2317 2601 2088 1941 -4.8 
ካፒታሌ ዕቃዎች 5269 5031 4122 3880 -9.5 
የፍጆታ ዕቃዎች 4707 4273 4011 5472 7.0 

የንግዴ ሚዛን -12498 -12501 -10960 -10761 -4.7 
የውጭ ምንዛሬ ክምችት 2847 3415 3110 2866 1.1 

በላሊ በኩሌ የውጭ ምንዛሬ ክምችታችን ያን ያህሌ የሚያዝናና ባሌሆነበት ሁኔታ ሇሌማት 

ፕሮጀክቶች ሇሚያስፈሌጉ የገቢ ዕቃዎችና ሇመሠረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች ማስገቢያ የሚወጣው 

ወጪን በመቀነስ ከኤክስፖርት ገቢያችን እጅግ ገዝፎ የሚታየው የኤክስፖርት ወጪያችን 

የንግዴ ሚዛኑን እናዲያሰፋው በማዴረግ ሚዛኑን ማጥበብ ተችሎሌ፡፡  

በሀገር በቀለ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በርካታ ማሻሻያዎች ተግባራዊ 

የተዯረገበት የገንዘብ ፓሉሲ አፈጻጸሙ ተስፋ ሰጪ ውጤት አሳይቷሌ፡፡ የገንዘብ ፓሉሲን 

ከማጠናከር አንፃር የትሬዠሪ ቢሌ ገበያ እንዱጠናከር በማዴረግ ውጤታማ የገንዘብ ሥርጭት 



መቆጣጥሪያ መሳሪያ ማዴረግ የተቻሇ ከመሆኑም ባሻገር ሇመንግስት በጀት ጉዴሇት መሸፈኛ 

አብዛኛውን የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነዴ በመሸጥ ከሚገኝ ብዴር በመጠቀም መሸፈን በመቻለ 

ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚወሰዯውን የቀጥታ ብዴር በከፍተኛ ዯረጃ መቀነስ ተችሎሌ፡፡ 

ሆኖም በ2013 በጀት ዓመት ከመሌቲሊተራሌ ተቋማት ሇበጀት መሸፈኛ ይገኛሌ ተብል 

የተያዘው ከፍተኛ ዕርዲታና ብዴር ባሇመፍሰሱ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚወሰዯው የቀጥታ 

ብዴር በተወሰነ ዯረጃ ጨምሮ ታይቷሌ (ሠንጠረዥ 3)፡፡ 

ሠንጠረዥ 3፣ የገንዘብ እንቅስቃሴ 
በቢሉዮን ብር 

  
2010 2011 2012 2013 

አማካይ 

ዓመታዊ 

ዕ ድገ ት 

የሀገር ውስጥ ብዴር 784.6 963.7 1,176.9 1,481.8   
የ ማዕ ከላዊ መንግስት ዕ ዳ 102.0 109.8 137.1 214.3   

ከብሔራዊ ባንክ 140.2 172.2 195.7 245.0   

ከንግዴ ባንኮች -38.2 -62.4 -58.6 -30.8   
የ ሌሎች ዕ ዳ 682.6 853.9 1,039.8 1,267.6   

የገንዘብ አቅርቦት (Broad money)  740.6 886.8 1,037.6 1,348.3   

ከባንክ ውጭ ያሇ ገንዘብ (Currency Outside Banks) 86.4 92.0 109.1 133.62    

ተቀማጭ ገንዘብ 654.2 794.7 928.6 1,214.6   

ዓመታዊ ዕዴገት በመቶኛ 
የሀገር ውስጥ ብዴር   22.8 22.1 25.9 23.6 
የ ማዕ ከላዊ መንግስት ዕ ዳ   7.6 24.8 56.3 29.6 

ከብሔራዊ ባንክ   22.8 13.7 25.2 20.6 

ከንግዴ ባንኮች   63.3 -6.0 -47.6 3.2 
የ ሌሎች ዕ ዳ   25.1 21.8 21.9 22.9 

የገንዘብ አቅርቦት (Broad money)    19.7 17.0 29.9 22.2 

ከባንክ ውጭ ያሇ ገንዘብ (Currency Outside Banks)   6.5 18.5 22.5 15.8 

ተቀማጭ ገንዘብ   21.5 16.8 30.8 23.0 

ከገንዘብ ፖሉሲ ማሻሻያ አንጻር ላሊው የታየው አዎንታዊ ሇውጥ ሇግለ ዘርፍ የሚሰጠው 

የብዴር ዴርሻ ከፍተኛ ዕዴገት እንዱያሳይ መዯረጉ ነው፡፡ ይህም የግለን ዘርፍ ተሳትፎ 

ሇማሳዯግ ከተወሰዯው አንደ እርምጃ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ባሇፉት ዓመታት የተቀማጭ ገንዘብ 

(Deposit mobilization) ከፍተኛ ዕዴገት ያሳየ ሲሆን ከባንክ ውጭ ያሇው የገንዘብ ዝውውር 

(Currency outside banks) በ2013 መጠነኛ ጭማሪ ያሳየ ከመሆኑ ባሸገር በአብዛኛው 

ዕዴገቱ ጤናማ የሚባሌ ነው (ሠንጠረዥ 3)፡፡ 

እንዱሁም የፋይናንስ ዘርፉን ሇማሳዯግ ከተወሰደ ማሻሻያዎች አንደና ዋነኛው የካፒታሌ ገበያን 

ሇማቋቋም የተወሰዯው እርምጃ ሲሆን፣ የፀዯቀውን የህግ ማዕቀፍ ሥራ ሊይ ሇማዋሌና 

ተቋሙን ሇማዯራጀት እንዱሁም አቅምን ሇመገንባት የሚያስችለ በርካታ ተግባራት 



እየተከናወኑ ይገኛለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመንግስት ባንኮችን የስጋት ተጋሊጭነት ሇመቀነስ 

የሚያስችለ በርካታ ማሻሻያዎች ተግባራዊ እየተዯረጉ ነው፡፡ 

  



3. ያሇፉት ዓመታት የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈፃፀም(2011-2013) እና የ2014 የበጀት 

አፈጻጸም ዕይታ 
3.1 የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈጻጸም (2011-2013) 
3.1.1 የመንግስት ገቢ አፈጻጸም 

በሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያው ከመንግስት ገቢ አንጻር የፊሲካሌ ፖሉሲው ዋና ግብ 

የነበረው ከኢኮኖሚ ዕዴገቱ አንጻር ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያሽቆሇቆሇ የመጣውን የታክስ ገቢ አሰባሰብ 

በማሻሻሌ ዕዴገት እንዱያሳይ ማዴረግ ነበር፡፡ በዚህ ረገዴ በ2011 በጀት ዓመት መጀመሪያ 

ግማሽ ዓመት ተስፋ ሰጪ የታክስ አሰባሰብ ታይቶ የነበረ ቢሆንም ከኮቪዴ ወረርሽኝ መከሰት 

ጋር ተያይዞ በተከሰተው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መዲከም ምክንያት የተጠበቀው ውጤት ሳይገኝ 

የቀረ ሲሆን፣ ከዚያም በኌሊ ባለት ሁሇት ዓመታት ከተከሰተው ጦርነት ጋር ተያይዞ በገቢ ረገዴ 

የተቀመጠውን የታክስ-GDP ጥመርታ ማሻሻሌ ሳይቻሌ ቀርቷሌ፡፡ ሆኖም በአንጻራዊነት የታክስ 

ገቢ አሰባሰቡ ዓመታዊ ዕዴገት አሊሳየም ማሇት አይዯሇም፡፡ 

ሠንጠረዥ 4፣ የመንግስት ገቢ አፈፃፀም 
በቢሉዮን ብር 

  2010 211 2012 2013 
አማካይ 

የገቢ ዴርሻ 

አማካይ 
ዓመታዊ 
ዕዴገት 

ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ገቢና ዕርዲታ 287.5 344.9 395 478.9 100 18.6 

ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ገቢ 269.6 311.3 354.3 444.6 90.9 18.3 

የታክስ ገቢ 235.2 268.5 311.5 388.8 79.3 18.3 

 ቀጥታ ታክስ  97.6 115.9 132.2 174 34.5 21.5 

 የሀገር ውስጥ ቀጥታ ያሌሆኑ ታክሶቸ 67.2 77.8 78.9 108.2 21.7 18.1 

  የገቢ ዕቃዎች ታክሶች  70.4 74.8 100.4 106.6 23.1 15.5 

ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች 34.4 42.8 42.8 55.8 11.6 18.3 

የውጭ ዕርዲታ 17.9 33.6 40.7 34.3 9.1 31.0 

ከአጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ዴርሻ (በመቶኛ) 

ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ገቢና ዕርዲታ 13.1 12.8 11.7 11.0     

ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ገቢ 12.3 11.6 10.5 10.2     

የታክስ ገቢ 10.7 10.0 9.2 9.0     

ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች 1.6 1.6 1.3 1.3     

የውጭ ዕርዲታ 0.8 1.2 1.2 0.8     

ባሇፉት ሶስት ዓመታት (ከ2011-2013) ጠቅሊሊ የመንግስት ገቢ 18.6 ዓመታዊ ዕዴገት 

ያስመዘገበ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ የታክስ ገቢ ዓመታዊ ዕዴገት 18.3 በመቶ ነበር (ሠንጠረዥ 

4)፡፡ የታክስ ገቢ ከአጠቃሊይ የመንግስት ገቢ ውስጥ ከፍተኛውን ዴርሻ የያዘ (በአማካይ 79.3) 

ሲሆን፣ ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት ያሇው ዴርሻ በ2010 ከበረበት 10.7 በመቶ 



እያሽቆሇቆሇ በመምጣት በ2013 9.0 በመቶ ሆኗሌ፡፡ በነዚህ ዓመታት በታክስ ፖሉሲና በታክስ 

አስተዲዯር በርካታ ማሻሻያዎች የተዯረጉ ቢሆንም፣ ኢኮኖሚው ከገጠመው ተግዲሮት ጋር 

ተያይዞ የማሻሻያዎቹ ውጤቶች ሉታዩ አሌቻለም፡፡ የውጭ ዕርዲታ አሰባሰብ በ2011 እና 

በ2012 ከፍተኛ ዕዴገት ያሳየ ቢሆንም፣ በ2013 በጀት ዓመት የ15.7 በመቶ ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡ 

ይህም የሰሜኑን ጦርነቱ መጀመር ተከትል የመሌቲሊተራሌ ተቋማት ሇ2013 በጀት መሸፈኛ 

ሇመስጠት ቃሌ የገቡትን የበጀት ዴጋፍ እንዲይፈስ በመያዛቸው ነው፡፡ 

3.1.2 የመንግስት ወጪ አፈጻጸም 

ባሇፉት ሶስት ዓመታት ጠቅሊሊ የመንግስት ወጪ በየዓመቱ የ19 በመቶ ዕዴገት ያሳየ ሲሆን፣ 

የመዯበኛና የካፒታሌ ወጪዎች በቅዯም ተከተሌ የ20 በመቶና የ18 በመቶ ዓመታዊ አማካይ 

ዕዴገት አስመዝግበዋሌ፡፡ በተወሰነ ዯረጃ ይህ የወጪ ዕዴገት ከዋጋ ዕዴገት ጋር የተያያዘ 

እንዯሆነም መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ የመንግስት ወጪ የሀገሪቱን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ችግሮች ሇመፍታት ሇተያዙ የመሠረተ ሌማትና የማህበራዊ ሌማት ፕሮጀክቶች ማካሄጃ 

ትኩረት እንዱያዯርግ ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ከአጠቃሊይ ወጪ ውስጥ 59 በመቶው 

ሇትምህርት፣ ሇመንገዴ መሠረተ ሌማት፣ ሇጤና፣ ግብርናና ውሀ ወጪ የተዯረገ ነው፡፡ 

ከአጠቃሊይ ወጪ ውስጥም 41 በመቶ የሚሆነው ሇካፒታሌ ፕሮጀክቶች ማካሄጃ የወጣ ወጪ 

ነው (ሠንጠረዥ 5)፡፡ 

ሠንጠረዥ 5፣ ሀገራዊ የመንግስት ወጪ አፈጻጸም  
በቢሉዮን ብር 

የወጪ ዓይነት 2010 2011 2012 2013 
አማካይ 
ዴርሻ 

አማካይ ዓመታዊ 
ዕዴገት 

ጠቅሊሊ ወጪ 354 413 488 599 100 19.2 

  መዯበኛ ወጪ 211 238 281 364 58.6 20.2 

  ካፒታሌ ወጪ 144 175 208 235 41.4 17.9 

የዴህነት ተኮር  ዘርፍ ወጪ 210 244 295 343 58.9 17.8 

  ትምህርት 89 103 123 141 24.6 16.8 

  ጤና 32 38 51 63 10.1 25.7 

  ግብርና 29 38 40 50 8.6 21.0 

  ውሃ 21 23 27 25 5.1 5.6 

  መንገዴ 39 41 54 63 10.5 17.6 

ሆኖም የኮቪዴ ወረርሽኝ እና በሰሜኑ የሀገራችን ክፍሌ የተከሰተው ጦርነት ከተጀመረ በኌሊ 

ወረርሽኙን ሇመከሊከሌ እና በጦርነቱና በተፈጥሮ አዯጋ ምክንያት ሇተጎደ ወገኖቻችን 



ሇሚያስፈሌገው የሰብዓዊ ዴጋፍ የሚስፈሌገው የወጪ ፍሊጎት እየጨመረ በመምጣቱና 

የሚሰበሰበው የመንግስት ገቢ አነዚህን ተጨማሪ የወጪ ፍሊጎቶች ሇማስተናገዴ የሚበቃ 

ባሇመሆኑ፣ በተወሰነ ዯረጃ የወጪ ማሸጋሸግ /expenditure reprioritization/ ማዴረግ 

በማስፈሇጉ በመንግስት የወጪ ፖሉሲ አቅጣጫ አፈጻጸም ሊይ ጫና መፈጠሩ አሌቀረም፡፡ 

በመሆኑም ወዯ ቅርብ ባለት ዓመታት የካፒታሌ ዴርሻ እየቀነሰ የመዯበኛ በጀት ዴርሻ 

እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ያሳያለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመንግስት የአገር ውስጥና 

የውጭ ዕዲ ክፍያ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨረ በመሄደም የመዯበኛ ወጪውን ዴርሻ እሳዯገው 

ሉሄዴ ችሎሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ሀገራችን ዘርፈ ብዙ የሌማት እንቅስቃሴዎች በማዴረግ የዜጎችን የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ ህይወት ሇማሻሻሌና ብሌጽግናን ሇማረጋገጥ ርብርብ ማዴረግ የተጀመረውን ጉዞ ዲር 

ሇማዴረስ  መንግስት አግባብ ያሇው ፖሉሲ በመቅረጽና ሇግለ ክፍሇ ኢኮኖሚ አመቺ ሁኔታን 

ከመፍጠር ባሻገር ዴህነት ተኮር በሆኑ የሌማት ተግባሮች ሊይ በሰፊው ተንቀሳቅሷሌ፡፡ በዚህ 

ረገዴ አብዛኛው የህብረተሰብ ከፍሌ የተሰማራበት የግብርናና ገጠር ሌማት እንዱሁም የምግብ 

ዋስትና ማስጠበቅ ተግባራት ግንባር ቀዯም ናቸው፡፡ የኢኮኖሚ ዕዴገትን ከማምጣት ባሻገር 

የህብረተሰቡን ማህበራዊ ኑሮ ሇማሻሻሌ ሇሚዯረጉ ሇትምህርት፣ ጤና፣ ዉሃ፣ መንገዴ ግንባታና 

መሰሌ አገሌግልቶችን በጥራትና በብዛት ሇማስፋፋት ትኩረት በመሰጠቱ ከሞሊ ጎዯሌ ሇእነዚህ 

ዘርፎች ቅዴሚያ ትኩረት በመስጥት የመንግስትን ሀብት በአግባቡና በቁጣባ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

ጥረት ተዯርጓሌ፡፡   

3.1.3 የበጀት ጉዴሇት እና የመንግስት ዕዲ ሁኔታ 

የሀገር በቀሌ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ካካተታቸው የፊሲካሌ ሪፎርም ጉዲዮች መካከሌ የመንግስት 

የፊሲካሌ ጉዴሇት እና አሸፋፈን ዘሊቂና የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን የሚያሰፍን እንዱሆን 

ማዴረግ ነው (Fiscal consolidation)፡፡ ከዚህ አንጻር በ2010 በጀት ዓመት የፊሲካሌ ጉዴሇቱ 

ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት የነበረው ዴርሻ 3 በመቶ የነበረ ሲሆን፣ በ2011 በጀት ዓመት 

ወዯ 2.5 በመቶ ማውረዴ ተችሎሌ (ቻርት 2)፡፡ ይህ የበጀት በአብዛኛው የመንግሰት ግምጃ ቤት 

ሰነዴ በመሸጥ በተገኘ የአገር ውስጥ ብዴር እና የውጭ ብዴር የተሸፈነ ሲሆን፣ ከብሔራዊ ባንክ 

የሚወሰዯውን የቀጥታ ብዴር በከፍተኛ ዯረጃ መቀነስ ተችሎሌ፡፡ ሆኖም ከ2012 ጀምሮ 

ከወረርሽኙ፣ ከተፈጥሮ አዯጋ እና ከጦርነት ጋር በተያያዘ በተፈጠረው የፊሲካሌ ጫና ምክንያት 

የፊሲካሌ ጉዴሇቱ በመጠኑም ቢሆን የሰፋ ሲሆን፣ ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰዯውም ብዴር ቢሆን 



በመጠኑ የመጨመር አዝማሚ አሳይቷሌ፡፡ ይህም የበጀት ጉዴሇቱን ሇመሸፈን የተወሰዯው 

ብዴር በያዝነውም ሆነ በቀጣዮቹ ዓመታት የሚኖረውን የብዴር ክፍያ ወጪ ፍሊጎት 

እንዱጨምርና የፊሲካሌ ሥፍራው (fiscal space) እየጠበበና የፊሲካሌ ጫናውም እንዱጨምር 

እያዯረገ መምጣቱን መረጃዎች አመሊክተዋሌ፡፡ 

የመንግስት ዕዲ ክምችትን /debt stock/ ከመቀነስ አንጻር የኤክስፖርት አፈጻጸማችን ተሻሽል 

የሀገሪቱ የፐብሉክ ዕዲ የስጋት ዯረጃ ከከፍተኛነት ወዯ መካከሇኛ ዯረጃ እስከሚሻሻሌ ዴረስ 

አዲዱስ የንግዴ የውጭ ብዴሮች እንዲይወሰደ የሚከሇክሇውን መመሪያ ተግባራዊ ከማዴረግ 

ጀምሮ የዕዲ ሽግሽግ ዴርዴሮችን በማዴረግ የውጭ ዕዲ ክምችት እንዲይጨምር ማዴረግ 

የሚያስችለ ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡ የሀገር ውስጥ ዕዲም ቢሆን እስከቅርብ ጊዜ ዴረስ ሇመንግስት 

ዕዲ እንዯ ስጋት ሉታይ የሚችሌበት ሁኔታዎች አሌነበሩም፡፡ ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ የሀገር 

ውስጥ ዕዲ ክምችትና የብዴር ክፍያ ፍሊጎት እየጨመረ መሄደን መረጃዎች እያመሊከቱ ከመሆኑ 

አንጻር እንዯ አንዴ የፊሲካሌና የኢኮኖሚ ስጋት በመውሰዴ ስጋቱ ወዯ ኢኮኖሚ አዯጋነት 

እንዲይቀየር ክትትሌ በማዴረግ አስፈሊጊውን የፊሲካሌ እርምጃ መውሰዴ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

ቻርት 2፣ የበጀት ጉዴሇትና አሸፋፈን (ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት(%)) 

 

3.2 የ2014 በጀት አፈጻጸም ዕይታ 

በያዝነው 2014 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት የተጨማሪ በጀቱን ሳይጨምር የብር 542 

ቢሉዮን ወጪ በማጽዯቅ ወጪው ከሏምላ 2014 ጀምሮ ተግበራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

ይህንንም ወጪ ሇመሸፈን ብር 436 ቢሉዮን ከታክስና ታክስ ካሌሆኑ ገቢና ከውጭ ዕርዲታ 

ሇመሰብሰብ የታቀዯ ሲሆን፣ ብር 106 ቢሉዮን የሚሆነውን የበጀት ጉዴሇት ብር 38 ቢሉዮን 
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የበጀት ጉድሇት የተጣራ የውጭ ብድር የተጣራ የሀገር ውስጥ ብድር የፕራቬታይዜሽን ገቢ 



የውጭ እና ብር 68 ቢሉዮን የአገር ውስጥ የተጣራ ብዴር በመውሰዴ መሸፈን እንዯሚቻሌ 

ታሳቢ በማዴረግ የጸዯቀ በጀት ነው፡፡ 

ሆኖም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍሌ የተከሰተው ጦርነት ከፍተኛ የሰብዓዊና የኢኮኖሚ ጉዲት 

በማዴረሱ በመንግስት ሊይ ተጨማሪ የሰብአዊ ዴጋፍና የመከሊከያ ከታወጀው በጀት በተጨማሪ 

የወጪ ፍሊጎት አስከትሎሌ፡፡ ይህም የወጪ ፍሊጎት እስከ ብር 156 ቢሉዮን እንዯሚዯርስ 

ተገምቷሌ፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ ጦርነቱ በተዘዋዋሪ መንግስት ሇመሰብሰብ በያዘው የገቢ ዕቅዴ አሰባሰብ ሊይ 

የራሱ ተጽእኖ እንዯሚያሳዴር የተዯረገው ግምገማ አመሊክቷሌ፡፡ ይህም በሁሇት መሌክ ሉታይ 

የሚችሌ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ጦርነቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን በማዲከሙና ጦርነቱ 

በሚካሄዴባቸው አካባቢዎች ያለ የኢኮኖሚ ተቋማት በመውዯማቸውም ሆነ የኢኮኖሚ 

እንቅስቃሴ በማቆማቸው ከነዚህ ሇመሰብሰብ የተያዘውን ገቢ መሰብሰብ የማይቻሌ በመሆኑ 

ከተያዘው ጠቅሊሊ ዓመታዊ የታክስ ዕቅዴ ውስጥ እሰከ ብር 40 ቢሉዮን የሚዯርስ የታክስ ገቢ 

እንዯማይሰበሰብ ተገምቷሌ፡፡ ሁሇተኛውና ከፍተኛው ከሌማት አጋሮች በበጀት ዴጋፍ መሌክ 

ከሌማት አጋሮች እንዯሚገኝ የተያዘው ገቢ ሲሆን፣ የዓሇም ዓቀፉ ማህበረሰብ በተሳሳተ መረጃ 

በኢትዮጵያ ሊይ ከያዙት አቋም ጋር ተያይዞ ዋና ዋና የሀገሪቱ የሌማት አጋሮች የሚሰጡትን 

የበጀት ዴጋፍ እስከአሁን ባሇው መረጃ ሙለ ሇሙለ በማቋረጣቸው እስከ ብር 64 ቢሉዮን 

የሚዯርስ የቀጥታ በጀት ዴጋፍ ገቢ እንዯማይፈስ ግምት ተወስዶሌ፡፡ በመሆኑም ከጸዯቀው 

የፌዳራሌ መንግስት ጠቅሊሊ ወጪ ውስጥ አስከ ብር 104 ቢሉዮን የሚሆነው የፋይናንስ ችግር 

የሚኖረው ነው፡፡ 

ይህ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በገቢና በወጪ በኩሌ የመጣውን የፊሲካሌ ጫና መፍትሔ 

ሇመስጠት በበጀት ተይዘው ተግባራዊ ሇማዴረግ ታቅዯው ከነበሩ የሌማት ሥራዎች ቅዴሚያ 

ማግኘት ያሇባቸውን ቅዴሚያ በመስጠት ቀሪዎቹን የወጪ ሽግሽግ ማዴረግ እና ቀሪውን ጫና 

ዯግሞ ከሀገር ውስጥ ተጨማሪ ብዴር በመውሰዴ እንዱሸፈን ማዴረግ አማራጭ የላሇው 

መፍትሔ እንዯሆነ ሇማየት ተሞክሯሌ፡፡     

ችግሩን በዚህ መሌክ ሇመፍታት በተዯረገው ጥረት ከጸዯቀው በጀት ውስጥ እስከ ብር 31 

ቢሉዮን የሚዯርስ ወጪ ማሸጋሸግ የተቻሇ ሲሆን፣ የሚታጣውን ገቢ በተወሰነ ዯረጃ ሇማካካስና 

ከጦርነቱ ጋር ተያያዞ የመጣውን ተጨማሪ የወጪ ፍሊጎት ፋይናንስ ሇማዴረግ እስከ ብር 210 

ቢሉዮን የሚዯርስ ተጨማሪ ብዴር ከሀገር ውስጥ መውሰዴን የሚጠይቅ ሆኗሌ፡፡ ይህም 



በአጠቃሊይ በሀገር ውስጥ ብዴር የሚሸፈነው የዓመቱን የበጀት ጉዴሇት መጠን ቀዴሞ ተይዞ 

ከነበረው ብር 68 ቢሉዮን ወዯ 278 ቢሉዮን ከፍ እንዱሌ የሚያዯርገው ሲሆን፣ ይህም ከሀገር 

ውስጥ ጠቅሊሊ ምርት የሚኖረው ዴርሻ 5 በመቶ ይዯርሳሌ፡፡ ከዚህ ተጨማሪ የብዴር ፍሊጎት 

ውስጥ የተወሰነው እንዱፈቀዴ በቅርቡ የብር 122 ቢሉዮን ተጨማሪ በጀት ጸዴቋሌ፡፡ ይህ 

የአገር ውስጥ ብዴር ከዚህ በሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በቀጣዮቹ ዓመታት ከፍተኛ የብዴር 

ክፍያ የበጀት ፍሊጎትን የሚያስከትሌ መሆኑ እሙን ነው፡፡ በመሆኑም ጦርነቱ በያዝነው በጀት 

ዓመትና በቀጣዮቹ ዓመታት ከፍተኛ የፊሲካሌ ጫናንና ስጋትን በማስከተለ የቀጣዮቹ ዓመታት 

የመንግስት በጀት ዝግጅት ዋና ትኩረት ይህንን የፊሲካሌ ሚዛን መዛባት ሇማስተካከሌ ትኩረት 

የሚሰጥ መሆን ይገባዋሌ፡፡  



4. የ2015-2019 የፌዳራሌ መንግስት መካከሇኛ ዘመን የፊሲካሌ ማዕቀፍ 
የመካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊሲካሌ ማዕቀፍ በዋናነት የመንግስት በጀት በወቅቱ 

ከሚኖረው የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ እና የፊሲካሌ አቅም ጋር ተጣጥሞ እንዱዘጋጅ መሠረት 

መጣሌ ሲሆን፣ ከማክሮ ኢኮኖሚ ዓሊማዎችና ታሳቢዎች ጋር የተጣጣመ ሇበጀት ጣሪያ 

የሚያገሇግለ የፊሲካሌ ዒሊማዎችን (targets) መወሰን ነው፡፡ እንዱሁም የመካከሇኛ ዘመን 

(medium-term) የመንግስት ገቢና ወጪ እንዱሁም የፊሲካሌ ሚዛን የፖሉሲ አቅጣዎችንም 

ሇመሇየትና ሇማመሊከት የሚያገሇግሌ ተንከባሊይ የበጀት ዕቅዴ መሳሪያ (rolling plan)  ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር በተሇይ የሴክተር መ/ቤቶች፣ እንዱሁም የመንግስት የግዳታ ወጪ ፍሊጎቶች 

(bottom-up expenditure need) ከመንግስት የሀብት ማዕቀፍ (Top-down resource 

envelop) ጋር የሚኖረው የፊሲካሌ ክፍተት ከማክሮ ኢኮኖሚ ዓሊማዎች ጋር የተጣጣመ ሆኖ 

እንዱወሰን የሚረዲ ነው፡፡ 

4.1 የማዕቀፉ ኢኮኖሚያዊና ፊሲካሌ ታሳቢዎች 

4.1.1 ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎች 

ከሁለም በሊይ በቀጣዮቹ ዓመታት በሀገራችን ጦርነቱ ቆሞ ሰሊም እንዯሚሰፍንና ዘመኑም 

ኢኮኖሚውን መሌሶ በመገንባት ሊይ ትኩረት እንዯሚዯረግና በመካከሇኛ ዘመን ጊዜ ውስጥ 

የማክሮ ኢኮኖሚው ዕይታ ከተግዲሮቶች የተሊቀቀና ሇቀጣይ የኢኮኖሚ ዕዴገት እና ማክሮ 

ኢኮኖሚ መረጋጋት ምቹ ሁኔታዎች እንዯሚፈጠር ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ ሊይ 

በመመሥረትም ሇ2015-2019 መካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊሲካሌ ማዕቀፉ ዘግጅት 

የሚከተለት ዋና ዋናና ተያያዥ የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎች ተዯርገዋሌ፡፡ 

 በ2014 በጀት ዓመት በሀገሪቱ የህግ ማስከበርንና የህሌውና ዘመቻን ተከትል 

በተከሰተው ሁኔታ ኢኮኖሚው በመዲከሙ፣ የመንግስት ገቢ በመቀነሱ፣ ከሌማት 

አጋሮች የሚገኙት የበጀትና ሌማት ዴጋፍ በመቋረጡ እንዱሁም ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ 

በበርካታ አካባቢዎች  በርካታ ህዝብ በመፈናቀለ እንዱሁም የተሇያዩ የኢኮኖሚ ተቋማት 

በመውዯማቸው ወይም ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውጭ በመሆናቸው፣ ከፍተኛ ሀብት 

ሇጦርነቱ በመዋለ የመንግስት የፊሲካሌ አቅም የተዲከመ ከመሆኑም በሊይ በሀገሪቱ 

ኢኮኖሚ ዕዴገት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ እንዯሚፈጥር ግሌጽ ነው፡፡ እንዱሁም በተወሰኑ 

የሀገራችን የአርብቶ አዯሩ አከባቢዎች የተከሰተው መጠነ ሰፊ የሆነ ዴርቅ ከፍተኛ 

ጉዲት እያዯረሰ ሲሆን፣ ይህም በኢኮኖሚ ዕዴገቱ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡ 



ምንም እንኳን የግብርና እምቅ ሀብት ባሊቸው አካባቢዎች እነዚህ ጉዲቶች በኢኮኖሚው 

ሊይ የሚኖራቸውን ተጽእኖ ሇማካካስ በርካታ ሥራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ጉዲቱን ሙለ 

ሇሙለ ማካካስ የሚቻሌ ባሇመሆኑ  በያዝነው የ2014 በጀት ዓመት ኢኮኖሚው ቀዯም 

ብል ያዴጋሌ ተብል ከተያዘው የ8.7 በመቶ ዕዴገት ዝቅ ያሇ ምጣኔ ሀብት (ከ6-7 

በመቶ) ዕዴገት እንዯሚኖር ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 ሆኖም በቀጣዮቹ ዓመታት ኢኮኖሚው ከዚህ በማገገም በአስር ዓመቱ የሌማት ዕቅዴ 

በተቀመጠው መሠረት የኢኮኖሚ ዕዴገት እንዯሚመዘገብ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ በመሆኑም 

በፊሲካሌ ማዕቀፉ ዘመን (2015-2019) ኢኮኖሚው የ10 በመቶ አማካይ ዓመታዊ 

ዕዴገት (real GDP growth) እንዯሚያስመዘግብ ታሳቢ ተዯርጓሌ (ሠንጠረዥ 6)፡፡ 

 ኢኮኖሚው ከፍሊጎት አንጻር (GDP at current market prices) ዯግሞ በማዕቀፉ 

ዘመን የ21.3 በመቶ አማካይ ዕዴገት እንዯሚኖረው ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የዋጋ ንረት ሇማዕቀፉ ዝግጅት የተወሰዯ ላሊኛው የማክሮ ኢኮኖሚ አመሌካች ሲሆን፣ 

በአሁኑ ወቅት የዋጋ ንረቱ በሁሇት አሀዝ የሚሇካ መሆኑ ሇማክሮ-ኢኮኖሚው 

መረጋጋት ትሌቅ ፈተና ሆኖ እንዯቀጠሇ ነው፡፡ አሁን ካሇው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር 

የዋጋ ንረቱን በያዘነው በጀት ዓመት ወዯ ነጠሊ አሃዝ ማውረዴ አዲጋች እንዯሚሆን 

ታሳቢ ተዯርጓሌ። ሆኖም በመካከሇኛው ዘመን ማሇትም በማዕቀፉ ትግበራ ዓመታት 

አማካይ የዋጋ ዕዴገቱ ወዯ ነጠሊ አሃዝ ዕዴገት እንዯሚወርዴና የሸቀጦች ዋጋ 

እንዯሚረጋጋ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የገቢ ዕቃዎች ዋጋ (Value of goods import) በ2014 በጀት ዓመት የ18 በመቶ 

ዕዴገት እንዯሚኖረው ታሳቢ የተዯረገ ሲሆን፣ በማዕቀፉ ዘመን የ10.9 በመቶ አማካይ 

ዕዴገት እንዯሚመዘገብ ትንበያው ያሳያሌ፡፡ ይህም ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ሇሚሰበሰበው 

የመንግስት ገቢ ግምት መሰረት ነው፡፡ 

 ሆኖም ኢኮኖሚው ጦርነቱ ካዯረሰው ጫና አንጻር ሇማገገም የተወሰኑ ዓመታትን 

የሚጠይቅ በመሆኑ ቀዴሞ በታቀዯው ሌክ የሌማት ዕቅድችን ሇማስፈጸም ተግዲሮት 

መሆኑ አይቀርም፡፡ ከጦርነቱ ጋርም ተያይዞ የገጠመውን ከፍተኛ ወጪ ሇመሸፈን ሲባሌ 

የተከሰተውን የፊሲካሌ ሚዛን መዛባት በመካከሇኛ ዘመን ጊዜ ውስጥ የተመጣጠነ 

ሇማዴረግ የዕዲ ክፍያ ሊይ ትኩረት ማዴረግ የግዴ የሚሌ ሲሆን፣ ይህንን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ ካሇው የፋይናንስ ፍሊጎት አንጻር የሌማት ሥራዎች በተወሰነ ዯረጃ መጓተት 



የሚያጋጥም በመሆኑ በኢኮኖሚ ዕዴገቱ ሊይ ኡሇታዊ ተጽእኖ የማሳዯር ስጋት መኖሩን 

ግምት መውሰዴ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 
 

ሠንጠረዥ 6፡- ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ አመሌካቾች ትንበያ 

ተ.ቁ. የማክሮ ኢኮኖሚ አመሊካቾች 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

አማካይ  
(2015-
2019) 

ትክክሇኛ 
ቀዲሚ 
ትንበያ ትንበያ 

1 የኢኮኖሚ ዕዴገት     
     

  

1.1 ጠቅሊሊ የአገር ውስጥ ምርት (real GDP) 
(በቢሉዮን ብር) 2141 2328 2542 2786 3065 3382 3782   

  ዕዴገት በመቶኛ 6.3 8.7 9.2 9.6 10 10.4 10.6 10.0 

1.2 ጠቅሊሊ የአገር ውስጥ ምርት (Nominal 
GDP) (በቢሉዮን ብር) 4341 5539 6769 8228 9955 12038 14557   

  ዕዴገት በመቶኛ   27.6 22.2 21.6 21.0 20.9 20.9 21.3 

2 አማካይ የዋጋ ዕዴገት (በመቶኛ) 20.2 16.1 11.9 8.9 9 9 9.1 9.6 

3 የገቢ ዕቃዎች በቢሉዮን ድሊር 14.3 16.9 18.6 20.4 22.5 25.1 28.3   
  ዕዴገት በመቶኛ 2.9 18 10.2 10.1 10.1 11.6 12.5 10.9 

4 የውጭ ምንዛሪ (ብር/የአሜ. ድሊር))   
   

  
 

  
  ዕዴገት በመቶኛ (Depreciation rate) 11.5 25.5 20 10 10 7 7 10.8 

4.1.2 የፊሲካሌ ፖሉሲ ታሳቢዎች 

መንግስት በሀገሪቱ የተከሰተውን የተዛባ የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ሇማስተካከሌ ይረዲሌ ተብል 

የታመነበትን የሀገር በቀሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተጠናከረ መንገዴ ተግባራዊ በማዴረጉ ተስፋ 

ሰጪ የኢኮኖሚ ሇውጦች መታየት መጀምራቸውን መረጃዎች አሳይተዋሌ፡፡ ሆኖም ከ2012 

አጋማሽ ጀምሮ በሀገራችን የተከሰተው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ፣ በአንዲንዴ የሀገሪቱ ክፍሌ ተከስቶ 

የነበረው የአንበጣ መንጋ፣ ዴርቅ እና የጎርፍ አዯጋ፣ እንዱሁም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍሌ 

የተከሰተው የህግ ማስከበር ጦርነትና ተያያዥ አሇመረጋጋቶች በኢኮኖሚው ሊይ ተዯራራቢ 

ጫናዎችን ፈጥረዋሌ፡፡ ነገር ግን ባሇፉት ዓመታት ተግባራዊ የተዯረጉ መጠነ ሰፊ ማሻሻያዎች 

ኢኮኖሚው ይህ የዯረሰበት ጫና ያስከተለትን ተጽእኖዎች መቋቋም መቻለን ግን መገንዘብ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ይህ ጫና የበሇጠ እየታየ ያሇው ዯግሞ በመንግስት የፊሲካሌ አቅም ሊይ ነው፡፡ ጫናው 

ከመንግስት ገቢ አንጻር የታክስ ገቢ አሰባሰብ የተጠበቀውን ያህሌ አፈጻጸም እንዲያሳይ 

አዴርጓሌ፡፡ እንዱሁም፣ የሌማት አጋሮች የሚሰጡትን የሌማት ዴጋፍ በከፍተኛ ዯረጃ የቀነሱ 

ሲሆን፣ በተሇይም በበጀት ዴጋፍ መሌክ የሚሰጡትን ዴጋፍ ሙለ ሇሙለ አቁመዋሌ፡፡ 



ከወጪ አንጻር ዯግሞ የተከሰቱት የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋዎች ሇሰብዓዊ ዴጋፍና የተጎደና 

የወዯሙ መሠረተ ሌማቶችን መሌሶ ሇመገንባት የሚያስፈሌገውን ወጪ በከፍተኛ ዯረጃ 

እንዱጨምር አዴርጓሌ፡፡ እንዱሁም፣ ሇጦርነቱ የሚያስፈሌገውን የመከሊከያ ግብዓትና 

ልጀስቲክስ ሇማሟሊት ከፍተኛ ወጪ ፍሊጎት ያስከተሇ ሲሆን፣ እነዚህን ተጨማሪ ወጪዎች 

ሇመሸፈን ከፍተኛ የሀገር ውስጥ ብዴር መውሰዴ ግዴ ሆኗሌ፡፡ ይህም በቀጣቹ ዓመታት 

ሇብዴር ክፍያ የሚያስፈሌገውን በጀት ከፍተኛ ጭማሪ እንዱያሳይ አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም ሰፊ 

የፊሲካሌ ጉዴሇት ከማጋጠሙም በሊይ የፊሲካሌ ስጋት ጨምሯሌ፡፡ 

በመሆኑም የ2015-2019 የማክሮ ኢኮኖሚና ፊሲካሌ ማዕቀፍ ዋና ዓሊማ ይህ የፊሲካሌ 

መዛባት የሚያስከትሇውን ስጋት ሇመከሊከሌ የፊሲካሌ ጤናማነትን ማረጋገጥ (Fiscal 

consolidation) ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንጻር በተሇይም የወጪ ትኩረት በዕዲ ክፍያ፣ በሰብዓዊ 

ዕርዲታ፣ በመሌሶ ግንባታና የመከሊከያን አቅም በማጠናከር ሊይ ይሆናሌ፡፡ እነዚህ ወጪዎች 

ሉቀሩ የማይችለ ከመሆናቸው አንጻር እና የሚኖረው የመንግስት ገቢ ውስን ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ የመዯበኛ በጀቱ በቁጠባ የሚመራ እንዱሆን፣ እና የተጀመሩ የካፒታሌ ፕሮጀክቶችን 

በማጠናቀቅ ሊይ ትኩረት ማዴረግ የግዴ ይሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሇማዕቀፉ ታሳቢ የተዯረጉ የገቢና 

ወጪ ታሳቢዎች እንዯሚከተሇው በዝርዝር ቀርበዋሌ። 

4.1.2.1 የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ታሳቢዎች 

የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ከሶስት ዋና ዋና ምንጮች የሚገኝ ሲሆን፣ እነዚህም የታክስ ገቢ፣ 

ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች እና የውጭ ዕርዲታ የገቢ ምንጮች ናቸው፡፡ በመሆኑም ከ2015-2019 

በጀት ዓመታት ከነዚህ ምንጮች ሉገኝ የሚችሇውን የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ሇማስሊት 

የተሇያዩ ታሳቢዎች የተወሰደ ሲሆን፣ ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው፣ 

4.1.2.1.1 የታክስ ገቢ ታሳቢዎች 

 የ2014 በጀት ዓመት የታክስ ገቢ ዕቅዴ አፈጻጸም፣ የፌዳራሌ መንግስት በ2014 በጀት 

ዓመት ከታክስ ምንጭ ብር 334 ቢሉዮን ገቢ ሇመሰብሰብ ዕቅዴ ይዟሌ፡፡ በያዝነው በጀት 

ዓመት የመጀመሪያ ስዴስት ወራት ውስጥ የተሰበሰበው የተጣራ የታክስ ገቢ ብር 136.5 

ቢሉዮን ሲሆን፣ ይህም የዓመታዊ ዕቅደ 40.9 በመቶ መሰብሰቡን ያሳያሌ፡፡ ከዚህ በሊይ 

ባለት የሰነደ ክፍልች ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው ከጦርነቱ ጋር ተያይዘው በዯረሱ 

ተጽእኖዎች ምክንያት ሇዓመቱ የተያዘው የታክስ ገቢ ዕቅዴ ተሟሌቶ ሊይሰበሰብ 

እንዯሚችሌ ግምት ተወስዶሌ፡፡ ከዚህ አንጻርም ከዕቅደ እስከ ብር 40 ቢሉዮን የሚዯርስ 



የታክስ ገቢ ሊይሰበሰብ እንዯሚችሌ ወይም የዓመታዊ ዕቅደ 88 በመቶው (ብር 294 

ቢሉዮን) ብቻ ሉሰበሰብ እንዯሚችሌ ተገምቷሌ፡፡ በመሆኑም፣ ይህ የ2014 የታክስ ገቢ 

አፈጻጸም ሇ2015 የታክስ ገቢ ግምት እንዯመነሻ ተወስዶሌ፡፡ 

 የክሌልች የጋራ ገቢ ዴርሻ ከፍተኛ እየሆነ መምጣት በሚሰበሰበው የፌዳራሌ ገቢ ዴርሻ 

ሊይ የሚኖረው እንዯምታ፣ በያዝነው በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስዴስት ወራት 

በፌዳራሌ መንግስት ተሰብስቦ ሇክሌልች የተሊሇፈው የጋራ ገቢ ዴርሻ ብር 18.9 ቢሉዮን 

የዯረሰ ሲሆን፣ ይህም በ2013 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ተሰብስቦ ከተሊሇፈው አንጻር 

በ86.3 በመቶ ጭማሪ አሳይቷሌ፡፡ ይህም ከፌዳራሌ መንግስት የሚታጣው የገቢ ዴርሻ 

ከተጠበቀው በሊይ በመሆኑ የፌዳራሌ መንግስት ገቢ እየቀነሰ መሄደን ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም 

ይህ ዕውነታ የቀጣዮቹ ዓመታት የፌዳራሌ መንግስት የታክስ ገቢ ግምት ሲዘጋጅ ታሳቢ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎች ሇታክስ ገቢ ትንበያ ያሊቸው እንዯምታ፣ ከሊይ የተገሇጹት 

የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎችና ሉኖር የሚችሇው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሇታክስ ገቢ አቅም 

በየታክስ ዓይነቱ (የቀጥታ ግብርና ታክስ፣ የአገር ውስጥ ኤክሳይዝና ተጨማሪ እሴት 

ታክሶችና የገቢ ዕቃዎች የጉምሩክ ቀረጥ፣ ኤክሳይዝ፣ ተ.እ.ታ. እና ሱር ታክሶች) 

የሚኖራቸው እንዯምታ በዝርዝር በትንበያ ሞዳለ እንዯዋነኛ ታሳቢ ተዯርጓሌ፣ 

 የታክስ ፖሉሲ ማሻሻያ ታሳቢዎች፣ ከያዝነው በጀት ዓመት ጀምሮ ሇፓርሊማ ቀርበው 

የሚጸዴቁና ሥራ ሊይ የሚውለ የታክስ ህጎች በቀጣዮቹ በጀት ዓመታት ሇታክስ ገቢ 

አሰባሰቡ የሚኖራቸውን ተጨማሪ አቅም ከግምት ውስጥ የገባ ሲሆን፣ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

የታቀደት ዋና ዋና የታክስ ህጎች የሚከተለት ናቸው፣ 

 የተጨማሪ እሴት ታክስ ህግ፡- በተ.እ.ታ. ውጤታማ የተመሊሽ ስርዓትን በመዘርጋት 

በተመሊሽ ምክንያት የሚባክነውን የመንግስት ገቢ ሇማስቀረት የተጠናከረ የተመሊሽ 

ሥርዓት በመዘርጋት እንዱሁም ቀዯም ሲሌ ያሌተካተቱ አዲዱስ ዕቃዎችንና 

አገሌግልቶችን በማካተት ከተ.እ.ታ. ምንጭ የሚሰበሰበው ገቢ እንዯሚጨምር ታሳቢ 

ተዯርጓሌ፡፡  

 የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ፡- ይህ ማሻሻያ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ ተጫማሪ አዲዱስ 

ዕቃዎች የሚካተቱ ሲሆን፣ በተጨማሪም በተመረጡ ኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈሌባቸው 

እቃዎች ሊይ የኤክሳይዝ ታክስ ስርዓት (Excise tax stamp) በመዘርጋት ከኤክሳይዝ 

የሚገኘው ገቢ እንዯሚጨምር ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 



 የንብረት ታክስ (Property Tax) ህግ፡- አዱስ የንብረት ታክስ ህግ ተግባራዊ ሇማዴረግ 

የታቀዯ ሲሆን ከዚህ የሚገኘውም ገቢ 25 በመቶው ሇፌዳራሌ መንግስት 75 በመቶው 

ዯግሞ ሇክሌልች እንዱሆን የሚያስችሌ ረቂቅ ህግ ሇፌዳሬሽን ም/ቤት ቀርቧሌ፡፡ ህጉ 

ጸዴቆ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ የታክስ መሰረቱን እንዯሚያሰፋና በዚህም የታክስ ገቢ 

እንዯሚጨምር ግምት ተወስዶሌ። 

 የነዲጅ ኤክሳይዝ ታክስ፡- ቀዯም ሲሌ በተሇያዩ ምክንያቶች ስራ ሊይ ሳይውሌ የቆየው 

የነዲጅ ኤክሳይዝ ታክስ ህግ ከ2015 ጀምሮ ተግባራዊ እንዱዯረግ በመወሰኑ ከዚህ 

የሚሰበሰብ ገቢ እንዯሚኖር ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የታክስ አስተዲዯር ማሻሻያዎች፡- የታክስ አስተዲዯር ሇታክስ ገቢ አሰባሰቡ ዋና ቁሌፍ ጉዲይ 

በመሆኑ የታክስ አስተዲዯሩን አቅም ሇማሻሻሌ ተግባራዊ የሚዯረጉ ማሻሻያዎች በገቢ 

አሰባሰቡ ሊይ የሚኖራቸው ፋይዲ በገቢ ትንበያው ከፍተኛ ግምት የተሰጠው ጉዲይ ነው፡፡  

4.1.2.1.2 ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች ታሳቢዎች 

በቀጣዮቹ ዓመታት ታክስ ካሌሆኑ ምንጮች የሚሰበሰቡት ገቢዎች በዋናነት ከኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክና ከላልች ተቋማት ከሚገኘው የዘቀጠ ትርፍ ገቢ፣ 

በባሇበጀት መ/ቤቶች ከሚሰጡ አገሌግልቶች ክፍያ፣ ከመንግስት ዕቃዎች ሽያጭ እና 

ከመሳሰለት ከሚገኙ ገቢዎች ነው፡፡ በቀጣዮቹ ዓመታት ትሌሌቅ ገቢዎች ከሚሰበሰብባቸው 

ምንጮች ሉገኙ የሚችሇው ገቢ መጠንን የሚያሳይ ግምት መረጃ ከየተቋማቱ የተገኘ ሲሆን፣ 

ከበርካታ ተቋማት የሚሰበሰቡ ጥቃቅን ገቢዎችን ዯግሞ ባሇፉት ዓመታት የተሰበሰበውን ገቢ 

መረጃ በመጠቀም (trend forecast) ሇመገመት ተሞክሯሌ፡፡ 

4.1.2.1.3 የውጭ ዕርዲታና ብዴር (soft loan) ዋና ዋና ታሳቢዎች 

የውጭ ሀብት ከፕሮጀክቶች ዕርዲታና ብዴር እንዱሁም በቀጥታ ወዯ ትሬዠሪ ከሚፈሱ 

ፕሮግራሞች የሚገኝ የዕርዲታ እና ብዴር ሀብት ነው፡፡ በበጀት ውስጥ የተካተቱ የብዴር 

ሀብቶች በረዥም ጊዜ የሚከፈለ እንዱሁም ዝቅተኛ ወሇዴ እና ረጅም የመክፈያ ችሮታ ጊዜ 

ያሊቸው የብዴር ዓይነቶች ናቸው፡፡ ወዯ ትሬዠሪ የሚፈሱ የዕርዲታና ብዴር ሀብቶች እንዯ 

ታክስና ታክስ ካሌሆኑ ገቢዎች በበጀት ሇተሇያዩ የመንግስት ወጪዎች ሉመዯቡና ጥቅም ሊይ 

ሉውለ የሚችለ ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ ከፕሮጀክቶች ዕርዲታና ብዴር የሚገኙት ገቢዎች 

በቀጥታ ሇፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ ብቻ የሚውለ ናቸው፡፡ የፕሮጀክቶች ዕርዲታና ብዴር ገቢ 

ከአስፈጻሚ አካሊት በተገኘ የፕሮጀክቶች ዝርዝር መሠረት የተገመተ ነው፡፡ በአንጻሩ ወዯ 



ትሬዠሪ በቀጥታ የሚፈሱት የብዴርና ዕርዲታ ገቢዎች በሌማት አጋሮች እና በመንግስት 

በተዯረሱ ስምምነቶች መሠረት እንዱሁም፣ የፍሰት ታሪካቸውን በመገምገም የተገመተ ነው፡፡ 

ነገር ግን ከሌማት አጋሮች የሚገኘው የገቢ ግምት ምንም እንኳን ስምምነትን መሠረት ያዯረገ 

ቢሆንም፣ አሁን ካሇው ሁኔታ አንጻር አስተማማኝነቱ ስጋት (uncertainity) ሊይ የወዯቀ 

ከመሆኑ አንጻር የተያዘው መጠን ዝቅ እንዱሌ  የተዯረገ ሲሆን፣ በቀጣይነትም ክትትሌ 

በማዴረግ ከዚህ አንጻር ሉካተቱ የሚችሌ የውጭ ሀብት እንዱካተትና የፊሲካሌ ጉዴሇትን 

ሇመቀነስ እንዱውሌ የሚዯረግ ይሆናሌ፡፡ 

4.1.2.2 የፌዳራሌ መንግስት የወጪ አቅጣጫዎችና ታሳቢዎች 

ሀገሪቱ ካሇችበት ዝቅተኛ የሌማት ዯረጃ አንጻር ከፍተኛ የሌማት ክፍተት እንዯመኖሩ መጠን 

የፌዳራሌ መንግስት የወጪ ፍሊጎት ወሰን የላሇው እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም፣ 

የሚኖረውን ውስን የመንግስት ሀብት አሁን ከተፈጠረው የፊሲካሌ ጫና አንጻር ቅዴሚያ 

ትኩረት ሉሰጣቸው ሇሚገቡ የወጪ ፍሊጎቶች ማዋሌ የግዴ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የመንግስትን 

የወጪ ጣሪያ ሇመወሰን ማዕቀፉ ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች እና ታሳቢዎች በዋና ዋና የወጪ 

ዘርፎች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

4.1.2.2.1 የመዯበኛ ወጪ ታሳቢዎች   

የ2015 በጀት ዓመት የመዯበኛ ወጪ ጣሪያን ሇመወሰን የተወሰደት ታሳቢዎች፣ 

 በአዱሱ አዯረጃጀት መሠረት የመንግስት በጀት በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መሌኩ ተግባራዊ 

እንዯሚሆን ታሳቢ በማዴረግ አዱስ ሇተፈጠሩ መ/ቤቶች የሚያስፈሌገቸውን የዯመወዝና 

የስራ ማስኬጃ በጀት እንዱሁም የተዋሃደ እና ላልች አስፈጻሚ መ/ቤቶች ከአዱሱ 

አዯረጃጀት አኳያ የሚያስፈሌጋቸውን በጀት ግምት ውስጥ በማስገባት፣ 

 በ2014 በጀት ዓመት በተዯረገው የመንግስት መ/ቤቶች የአዯረጃጀት ሽግሽግ ከሚዋሃደ 

መ/ቤቶች እስከ 40% የሚዯርስ የበጀት ቅናሽ እንዯሚኖር፣ 

 ላልች መ/ቤቶችም (ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ) እንዱሁ ከ10-30 በመቶ የሚዯርስ 

የበጀት ቅናሽ፣ 

 ሇአዲዱስ መ/ቤቶች፣ የሀገር መከሊከያና ፖሉስ የሚያሰፈሌጋቸው የበጀት ፍሊጎት 

በዝርዝር ታይቶ በጣሪያ ውስጥ እንዱካተት በማዴረግ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 



 አሁን ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና በቀጣይም የሀገርን ዯህንነት 

በአስተማማኝ ሁኔታ ሇማረጋገጥ ሇሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር የሚያስፈሌገውን ወጪ 

ከግምት ውስጥ በማስገባት፡፡ በዚህም መሠረት ሇ2015 የመከሊከያ በጀት አስከ ብር 84 

ቢሉዮን ሉዯርስ እንዯሚችሌ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡   

 በጦርነቱ እና በአየር ሇውጥ ምክንያት ሇተጎደ ዜጎች የዕሇት ዕርዲታ ሇማቅረብ 

የሚያስፈሌገውን ወጪ ታሳቢ በማዴረግ፡፡ ሇዚህም ሇ2015 የሚያዘው በጀት እስከ ብር 10 

ቢሉዮን እንዯሚዯርስ ተገምቷሌ፡፡ 

 ቀዯም ባለት ዓመታት ሇተወሰደ የአገር ውስጥና የውጭ ብዴሮች፣ እንዱሁም በያዝነው 

በጀት ዓመት ሇተወሰዯና ሇሚወሰዴ ከፍተኛ የሀገር ውስጥ ብዴር በቀጣዮቹ ዓመታት 

የሚያስፈሌገውን የዕዲ ክፍያ ወጪ በጀት ፍሊጎት ታሳቢ በማዴረግ፡፡ ሇ2015 በጀት ዓመት 

ጠቅሊሊ ሇዕዲ ክፍያ የሚያስፈሌገው የወጪ ፍሊጎት እስከ ብር 156 ቢሉዮን የሚዯርስ 

ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ ብር 100 ቢሉዮኑ ሇሀገር ውስጥ ዕዲ ክፍያ የሚውሌ ነው፡፡ ከብር 

100 ቢሉዮን ውስጥ ሇአገር ውስጥ ብዴር ዋና ገንዘብ ክፍያ የሚውሇው ብር 73.5 ቢሉዮን 

ሲሆን ቀሪው ብር 26.5 ቢሉዮን ሇአገር ውስጥ ብዴር የወሇዴ ክፍያ የሚሆን ነው፡፡    

 ከበጀት ውጭ ሇሚካሄደ ሥራዎች ሇሚያስፈሌግ የበጀት ዴጋፍ የመዯበኛ ወጪ በጀት 

ፍሊጎትን ከግምት ውስጥ በማስገባት፡፡ ሇዚህም ሇ2015 ብር 2.5 ቢሉዮን ያስፈሌጋሌ (ከዚህ 

ውስጥ ብር 2 ቢሉዮን ሇማዲበሪያ ዴጎማ ክፍያ የሚውሌ ነው)። 

 አሁን ካሇው ሁኔታ በ2015 ሇሚከሰቱ ተጨማሪ ወጪዎች መጠባበቂያ እስከ ብር 31 

ቢሉዮን በማካተት፡፡ 

4.1.2.2.2 የካፒታሌ ወጪ ታሳቢዎች   

የ2015 በጀት ዓመት የካፒታሌ ወጪ ጣሪያን ሇመወሰንና ከ2016-2019 ባለት ዓመታት 

የወጪ ፍሊጎትን ሇመወሰን የተወሰደት ታሳቢዎች፣ 

 ሥራቸው ያሌተጠናቀቁ ነባር ፕሮጀክቶችን (ከዚህ ቀዯም ባለትና በያዝነው በጀት ዓመት 

የኮንትራት ውሌ ሇተገባባቸው) ሇማካሄዴ የሚያስፈሌገው የወጪ ፍሊጎት፣ 

 ሥራቸው ሊሌተጠናቀቁ ነባር ፕሮጀክቶች እና ከዚህ ቀዯም ባለትና በያዝነው በጀት 

ዓመት የኮንትራት ውሌ የተገባባቸው ፕሮጀክቶችን ብቻ ሇማካሄዴ የሚያስፈሌገው 

የወጪ ፍሊጎት፣ 



 በጦርነቱ ምክንያት የተቋረጡ የከፍተኛ ትምህርት፣ የመንገዴ፣ የመስኖ እና ላልች ነባር 

ፕሮጀክቶችን የወጪ በጀት፣ 

 በዚህ ዓመት ሲካሄደ ሇነበሩና የወጪ ግዳታ ተገብቶባቸው ክፍያቸው ወዯሚቀጥሇው 

በጀት ዓመት ሇተሊሇፉ የካፒታሌ በጀት ክፍያዎች የሚያስፈሌገዉን የወጪ በጀት 

ፍሊጎት በማካተት፣ 

 ከተፈጠረው የፊሲካሌ ጫና አንጻር በ2015 በጀት ዓመት አዲዱስ የካፒታሌ ፕሮጀክቶች 

በጀት እንዯማይያዝሊቸው፣ ሆኖም በያዝነው በ2014 በበጀት ተይዘው ይጀመራለ ተብሇው 

በፋይናንስ እጥረት ምክንያት ያሌተጀመሩና ወዯ 2015 የተሊሇፉ አዲዱስ ፕሮጀክቶች 

የወጪ ፍሊጎትን በማካተት፣ 

 በጦርነቱ የወዯሙና የተጎደ መሠረተ ሌማቶችንና አገሌግልቶችን መሌሶ ሇመገንባት 

በቀጣዮቹ ዓመታት ከሚያስፈሌገው የወጪ ፍሊጎት ውስጥ በትሬዠሪ በጀት የሚሸፈነው 

የወጪ ፍሊጎት ግምት ታሳቢ በማዴረግ፡፡ ሇዚህ በ2015 በጀት ዓመት የተካተተው የወጪ 

ግምት ብር 20 ቢሉዮን ነው፡፡  

 ሇሌማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮጀክቶች እና የስራ ዕዴሌ ፈጠራ ፕሮግራም ከመንግስት የሚፈሇግ 

ተጓዲኝ የፋይናንስ ፍሊጎት /matching fund/ ታሳቢ በማዴረግ፡፡ ሇዚህ ሇ2015 የተያዘው 

ብር 8.2 ቢሉዮን ነው፡፡ 

 በቻይና ብዴር ሲካሄዴ የነበረ የአርሲ ነገላ-ሀዋሳ ፈጣን መንገዴ አሁን በመንግስት ፋይናንስ 

እንዯሚዯረግ ታሳቢ በማዴረግና የወጪ በጀት ግምቱን በማካተት፣ 

 ከበጀት ውጭ ሇሚካሄደ ፕሮጀክቶች ሇሚያስፈሌግ የበጀት ዴጋፍ ወጪ በጀት ታሳቢ 

በማዴረግ (ሇኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ሥራ፣ እና ሇወሌዱያ ሃራ ገበያ-መቀላ የባቡር 

መስመር ግንባታ ሥራ ክፍያዎች)፡፡ ሇ2015 ሇዚህ የተያዘው ብር 4 ቢሉዮን ነው፣ 

 ከ2016-2019 ባለት ዓመታት የአስር ዓመቱን ዕቅዴ መሠረት በማዴረግ የፕሮጀክት 

ግምገማ የተዯረገሊቸውንና ተቀባይነት ያገኙ አዲዱስ ፕሮጀክቶች የሚኖረውን የወጪ 

ፍሊጎት ከሚኖረው ሀብት አንጻር በማካተት፡፡ 

4.1.2.2.3 የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት የበጀት ዴጋፍና የዘሊቂ ሌማት ግቦች በጀት 

ታሳቢዎች 

የክሌልች የበጀት ዴጋፍ ከትሬዠሪ እና ከውጭ የፕሮጀክቶች ዕርዲታና ብዴር በየዓመቱ 

የሚመዯብ በጀት ነው፡፡ ከውጭ ዕርዲታና ብዴር የሚመዯበው በጀት ፕሮጀክቶቹ በሚተገበሩበት 



ክሌልች የሚመዯብ ሲሆን፣ በሌማት አጋሮችና በመንግስት መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት 

የሚመዯብና መጠኑም አነስተኛ ነው፡፡ ከትሬዠሪ የሚመዯበው የክሌልች በጀት በየዓመቱ 

የሚኖረው የፌዳራሌ መንግስት የሀብት መጠንና የፌዳራሌ መንግስት የግዳታ ወጪዎችና 

የበጀት ጫናን ግምት ውስጥ በማስገባት እና የክሌልችን የሌማት ፋይናንስ ፍሊጎት 

በማመጣጠን የሚመዯብ ነው፡፡ በመሆኑም የክሌልችን የበጀት ዴጋፍ ጣሪያ ሇመወሰን 

የሚከተለት ጉዲዮች ታሳቢ ተዯርጓሌ። 

 አሁን ሀገሪቱ ከገጠማት የህሌውና ስጋት እንዱሁም የዴርቅ ክስተት ጋር ተያይዞ 

የፌዳራሌ መንግስት ያሇበትን ከፍተኛ የፊሲካሌ ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ 

 በቀጣይ ተግባራዊ እንዯሚሆን የሚጠበቀው እና ሇፌዳሬሽን ም/ቤት የቀረበው አዱሱ 

የንብረት ታክስ ህግ ተግባራዊ ሲሆን ከዚህ የሚገኘውም ገቢ 75 በመቶው ሇክሌልች 

በመሆኑና ይህም ሇክሌልች ተጨማሪ የገቢ አቅም እንዯሚፈጥር፣  

 ክሌልች ከ2013 በጀት ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ ከተዯረገው የጋራ ገቢ ቀመር ማሻሻያ 

ከፍተኛ ተጠቃሚ በመሆናቸውና ይህ በአንጻሩ ዯግሞ የፌዳራሌ መንግስትን የገቢ ቋት 

በእጅጉ የጎዲ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሇ2015 በጀት ዓመት የክሌልች የበጀት 

ዴጋፍ ጣሪያ ግምት በ2014 ከተመዯበው በጀት የ5 በመቶ ጭማሪ እንዱኖረው ታሳቢ 

ተዯርጓሌ። 

 የዘሊቂ ሌማት ግቦች የበጀት ዴጋፍ የበጀት ጣሪያ የተጀመሩት የአግሮ ኢንደስትሪ 

ግንባታዎች እስከ 2016 በጀት ዓመት እንዯሚጠናቀቁና ዴጋፉ ሙለ ሇሙለ በአነስተኛ 

መስኖ ዴጋፍ ሊይ ብቻ እንዱያተኩር ታሳቢ በማዴረግ የተመዯበ ነው፡፡ በዚህም መሠረት 

ሇ2014 የተመዯበው ብር 12 ቢሉዮን ሇ2015 እና ሇ2016 እንዱቀጥሌ እና ሇቀሪዎቹ 

የማዕቀፉ ዘመናት በየዓመቱ ብር 6 ቢሉዮን ሆኖ እንዱቀጥሌ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

4.2 የ2015-2019 የመንግስት ገቢ ትንበያና የወጪ ጣሪያ 

ከዚህ በሊይ በተቀመጡ ታሳቢዎች መሠረት የፌዳራሌ መንግስት አጠቃሊይ ገቢና የወጪ 

ጣሪያዎች ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን፣ የእያንዲንደ ዝርዝር ከዚህ በታች ቀርቧሌ፡፡ 

4.2.1 የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ትንበያ 

ከሊይ በተቀመጡ የገቢ ታሳቢዎች መሠረት የተገመተው የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ትንበያ 

በሠንጠረዥ 7 የቀረበ ሲሆን፣ በ2015 በጀት ዓመት ጠቅሊሊ ገቢ አስከ ብር 475 ቢሉዮን 



እንዯሚዯርስ ተገምቷሌ፡፡ ከዚህ ውስጥ ብር 400 ቢሉዮን (84 በመቶው) ከታክስ ገቢ 

እንዯሚገኝ የተገመተ ሲሆን፣ ብር 36.5 ቢሉዮን (8 በመቶው) ታክስ ካሌሆኑ ምንጮች 

እንዱሁም ብር 7.7 ቢሉዮን ከዘርፍ ቀጥታ የበጀት ዴጋፍ እና ብር 29 ቢሉዮን ከፕሮጀክቶች 

ዕርዲታ እንዯሚገኝ የተገመተ ነው፡፡ 

ሠንጠረዥ 7፡ የፌዳራሌ መንግሥት የጠቅሊሊ ገቢ ግምት (በቢሉዮን ብር) 

 የገቢ ዝርዝር 2013 

2014 2015   

በጀት ግምት ትንበያ ዕዴገት (%) 
ከ2014 ግምት 

ጠቅሊሊ ገቢ  300 436 357 475 32.8 

የሀገር ውስጥ ገቢ 259 369 329 438 32.9 

ታክስ ገቢ  227 334 294 400 36.1 

ታክስ ያሌሆኑ ገቢ 32 35 35 37 6.3 

ዕርዲታ 41 67 28 37 31.5 

የበጀት ዴጋፍ ዕርዲታ 11 39 0 8  

የፕሮጀክት ዕርዲታ 30 28 28 29 4.3 

ከሀገር ውስጥ ጠቅሊሊ ምርት ያሇው ዴርሻ (በመቶኛ) 
ጠቅሊሊ ገቢ  6.9 7.9 6.4 7.0   

የሀገር ውስጥ ገቢ 6.0 6.7 5.9 6.5   

ታክስ ገቢ  5.2 6.0 5.3 5.9   

ታክስ ያሌሆኑ ገቢ 0.7 0.6 0.6 0.6   

ዕርዲታ 0.9 1.2 0.5 0.5   

የበጀት ዴጋፍ ዕርዲታ 0.2 0.7 0.0 0.1   

የፕሮጀክት ዕርዲታ 0.7 0.5 0.5 0.4   

ጠቅሊሊ የፌዳራሌ መንግስት ገቢ በ2015 በጀት ዓመት የ32.9 በመቶ ዕዴገት እንዯሚኖረው 

የተገመተ ሲሆን፣ በቅዯም ተከተሌ የታክስ እና ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች ዯግሞ የ36.1 በመቶ 

እና የ6.6 በመቶ ዕዴገት እንዯሚኖራቸው ተገምቷሌ፡፡ የውጭ ዕርዲታ በተሇይም የቀጥታ በጀት 

ዕርዲታ ከ2013 ጀምሮ እየፈሰሰ አይዯሇም፡፡ ሆኖም ሇ2015 በመጠኑ ቀዯም ባለት ዓመታት 

ይገኝ ከነበረው መጠን በታች በመያዙ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡ ይህ የፌዳራሌ መንግስት ገቢ 

ዕቅዴ በጣም ከፍተኛ በመሆኑ የተቀመጠውን ግብ ሇማሳካት በታክስ ፖሉሲ እና በታክስ 

አስተዲዯር ሉተገበሩ የሚገባቸው ማሻሻያዎችን በቁርጠኝነትና በብቃት ሥራ ሊይ ማዋሌን 

የሚጠይቅ በመሆኑ የተቀናጀ ክትትሌና ዴጋፍ ማዴረግ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

ታክስ ካሌሆኑ የገቢ ምንጮች በ2015 በጀት ዓመት ይሰበሰባሌ ተብል የተገመተው ብር 37 

ቢሉዮን ሇመሰብሰብ የታቀዯው ከሚከተለት ምንጮች ነው፡፡ 



 ከተሇያዩ ተቋማት ከሚሰበሰበው የመንግስት የዘቀጠ ትርፍ ዴርሻ፣ ከመንግስት ተቀማጭ 

ገንዘብ ወሇዴ እና መሌሶ ማበዯር ገቢ ጠቅሊሊ ብር 21.4 ቢሉዮን እንዯሚሰበሰብ 

ይገመታሌ፡፡ 

 ፈቃዴና ላልች ክፍያዎች ብር 6,448 ሚሉዮን፣ 

 ከመንግስት ዕቃዎችና አገሌግልቶች ሽያጭ ብር 3,236 ሚሉዮን፣ 

 ከላልች ገቢዎች ብር 4672 ሚሉዮን እንዯሚሆን ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

እንዱሁም በተመሳሳይ ከውጭ ዕርዲታ እና ብዴር ሇመሰብሰብ የታቀዯው ገቢ ከሚከተለት 

ዝርዝር ምንጮች ነው፡፡ 

 የፕሮጀክቶች ዕርዲታ .................ብር 29 ቢሉዮን፣ 

 የፕሮጀክቶች ብዴር ................. ብር 31 ቢሉዮን፣ 
 የቀጥታ በጀት ዴጋፍ ................ብር 21 ቢሉዮን /355 million USD/፣ ሲሆን 

በዝርዝር ሲታይ 

 ከአውሮፓ ህብረት(ዕርዲታ)................ ብር 8 ቢሉዮን/130 million USD/ 

 ከዓሇም ባንክ (ብዴር)..........................ብር 13 ቢሉዮን /225 million USD/ 

በአጠቃሊይ በመካከሇኛ ዘመኑ ተግባራዊ የሚዯረጉ የታክስ ፖሉሲና አስተዲዯር ማሻሻያዎች 

እንዱሁም የኢኮኖሚ አንቅስቃሴው እየተሻሻሇ እንዯሚሄዴ ታሳቢ በመዯረጉ በመካከሇኛ ዘመኑ 

የታክስ ገቢ አሰባሰብ እየተሻሻሇ እንዯሚሄዴና እያሽቆሇቆሇ የመጣው የታክስ-GDP ጥመርታ 

ማንሰራራት በማሳየት በ2013 ከዯረሰበት 5.3 በመቶ በ2019 መጨረሻ 7.1 በመቶ ሉዯርስ 

እንዯሚችሌ የታክስ ገቢ ትንበያው ያሳያሌ (ሠንጠረዥ 8)፡፡ 

ሠንጠረዥ 8፡ የፌዳራሌ መንግሥት ገቢ ከጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት (በመቶኛ) 
 የገቢ ዝርዝር 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ጠቅሊሊ ገቢ  6.9 6.4 7.0 7.6 7.8 7.9 8.1 

የሀገር ውስጥ ገቢ 6.0 5.9 6.5 6.7 7.0 7.2 7.4 

ታክስ ገቢ  5.2 5.3 5.9 6.2 6.6 6.8 7.1 

ታክስ ያሌሆኑ ገቢ 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 

ዕርዲታ 0.9 0.5 0.5 0.9 0.8 0.7 0.6 

የቀጥታ በጀት ዴጋፍ 0.2 0.0 0.1 0.5 0.4 0.4 0.4 

የፕሮጀክት ዕርዲታ 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

4.2.2 የፌዳራሌ መንግስት የወጪ ጣሪያ 

የ2015-2019 መካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊሲካሌ ማዕቀፍ አንደና ዋነኛው ዓሊማ 

የ2015 በጀት ዓመት የፌዳራሌ ወጪ ጣሪያን መወሰን ነው፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተዘረዘሩ 



የወጪ ታሳቢዎችንና የፌዳራሌ መንግስት የገቢ ሀብት ትንበያን መሠረት በማዴረግ ሇፌዳራሌ 

መንግስት መዯበኛና ካፒታሌ ወጪዎች እንዱሁም፣ ሇብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥታት የበጀት 

ዴጋፍ እና የዘሊቂ ሌማት ግቦች ማስፈጸሚያ ዴጋፍ የሚያስፈሌገው የወጪ ጣሪያ ተዘጋጅቶ 

ቀርቧሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 9፡- የ2015 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግሥት የወጪ ጣሪያ (በቢሉዮን ብር) 

  2013 
2014 2015 

የመጀመሪያ 
በጀት 

የተስተካከሇ 
በጀት 

የወጪ 
ጣሪያ 

ሌዩነት 
በብር 

ዕዴገት(%) 
ከተስተካከሇ በጀት 

ጠቅሊሊ ወጪ 443 562 652 785 134 20.5 

መዯበኛ  147 162 271 353 82 30.3 

ካፒታሌ 144 184 165 211 46 28.1 

ከትሬዠሪ 90 133 114 154 40 35.5 

ከፕሮጀክት ዕርዲታ 29 27 27 28 2 6.0 

ከፕሮጀክት ብዴር 25 24 24 28 4 17.0 

የከሌሌ በጀት ዴጋፍ 146 204 204 209 5 3 

ከትሬዠሪ 146 195 195 205 10 5.0 

ከፕሮጀክት ዕርዲታ 0 1 1 1 0 -24.4 

ከፕሮጀክት ብዴር 0 7 7 3 -4 -55.1 

የSDG ዴጋፍ 6 12 12 12 0 0 

ከጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት (%) 
ጠቅሊሊ ወጪ 10.2 10.1 11.8 11.6     
መዯበኛ  3.4 2.9 4.9 5.2     
ካፒታሌ 3.3 3.3 3.0 3.1     
ከትሬዠሪ 2.1 2.4 2.1 2.3     

የከሌሌ በጀት ዴጋፍ 3.4 3.7 3.7 3.1     
ከትሬዠሪ 3.4 3.5 3.5 3.0     

የSDG ዴጋፍ 0.1 0.2 0.2 0.2     

በዚሁ መሠረት በ2015 በጀት ዓመት ጠቅሊሊ የፌዳራሌ መንግስት የወጪ ጣሪያ ብር 785 

ቢሉዮን እንዱሆን ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ (ሠንጠረዥ 9)፡፡ ከዚህ ውስጥ ብር 353 ቢሉዮን (45 

በመቶ) ሇፌዳራሌ መንግስት የመዯበኛ ወጪ ጣሪያ፣ ብር 211 ቢሉዮን (26.8 በመቶ) 

ሇካፒታሌ ወጪ ጣሪያ፣ ብር 209 ቢሉዮን (26.7 በመቶ) ሇብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት 

የበጀት ዴጋፍ እና ብር 12 ቢሉዮን (1.5 በመቶ) ሇዘሊቂ ሌማት ግቦች ማስፈጸሚያ ዴጋፍ 

የሚውሌ የወጪ ጣሪያ በማዕቀፉ ተካቶ ቀርቧሌ፡፡  

ሇመዯበኛ ጣሪያ ከተካተተው ውስጥ ሇአገር ውስጥና ሇውጭ ብዴር የዋና ገንዘብና የወሇዴ 

ክፍያ የተያዘው የወጪ ፍሊጎት ብር 156 ቢሉዮን ወይም (የመዯበኛ ወጪው 44 በመቶው) 

ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 64 በመቶው ሇአገር ውስጥ ብዴር ክፍያ እና 36 በመቶው ዯግሞ 



ሇውጭ ዕዲ ክፍያ የሚውሌ ነው፡፡ ከቀረበው የካፒታሌ ወጪ ጣሪያ ውስጥ ብር 154 ቢሉዮን 

(73 በመቶ) ከትሬዠሪ ምንጭ እንዯሚሸፈን የሚጠበቅ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ሇብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስታት በጀት ዴጋፍ ከቀረበው የወጪ ፍሊጎት ውስጥ ብር 205 ቢሉዮን በዓሊማ 

ያሌተገዯበ የበጀት ዴጋፍ (Block grant) ሲሆን፣ ብር 12 ቢሉዮን ዯግሞ ሇክሌልች ሇዘሊቂ 

ሌማት ግቦች ማስፈጸሚያ ዴጋፍ በወጪ ጣሪያው ተካቶ ቀርቧሌ፡፡ 

ሇ2015 በጀት ዓመት የቀረበው አጠቃሊይ የፌዳራሌ መንግሥት የወጪ ጣሪያ ከ2014 

ከተስተካከሇው በጀት ጋር ሲነጻጸር የብር 133 ቢሉዮን ጭማሪ (የ20.5 በመቶ ዕዴገት) አሇው፡፡ 

ከፍተኛ ጭማሪ የታየባቸው ወጪዎች ከሊይ በታሳቢዎቹ የተዘረዘሩት ሲሆኑ የዋና ዋናዎቹ 

ዝርዝር ተጨማሪ ወጪ ሇግንዛቤ በሠንጠረዥ 10 ቀርቧሌ፡፡ በዚህም መሠረት በ2015 

የፌዳራሌ መንግስት የወጪ ጣሪያ ውስጥ የተካተቱ ጠቅሊሊ ተጨማሪ የወጪ ፍሊጎቶች ብር 

263 ቢሉዮን ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 52.6 በመቶ የሚሆነው ጭማሪ ሇዕዲ ክፍያ የተካተተ 

የወጪ ፍሊጎት ነው፡፡ እንዱሁም 25.9 በመቶ የሚሆነው ዯግሞ ሇመከሊከያ የተካተተ ተጨማሪ 

የወጪ ፍሊጎት ነው፡፡ በተሇይ ሇዕዲ ክፍያ የሚያስፈሌገው የወጪ ፍሊጎት በቀጣዮቹም ዓመታት 

እየጨመረ የሚሄዴ በመሆኑ በመካከሇኛ ዘመን ውስጥ የተገዯበ የፊሲካሌ ፖሉሲን (fiscal 

consolidation) መከተሌ አስፈሊጊ እንዯሆነ በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡ ሇዚህም በቀጣዮቹ 

ዓመታት የመንግስትን ገቢ በተሇይም የታክስ ገቢን ሇማሳዯግ ከፍተኛ ጥረቶች ማዴረግ 

አማራጭ የላሇው ጉዲይ ነው፡፡ 

ሠንጠረዥ 10፣ በ2015 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት ወጪ ጣሪያ የተካተቱ አዲዱስ የወጪ ፍሊጎቶች  
በቢሉዮን ብር 

ተ.ቁ. የወጪ ዝርዝር ተጨማሪ ወጪ ዴርሻ (%) 
1 መከሊከያ  68 25.9 

2 የዕዲ ክፍያ 138 52.6 

3 የዕሇት ዕርዲታ 2 0.8 

4 መሌሶ ማቋቋም 20 7.6 

5 ከበጀት ውጭ የሚሰጥ ዴጋፍ 7 2.5 

6 ሇሌማታዊ ሴፍቲኔት ማቺንግ ፈንዴ 8 3.1 

7 መጠባበቂያ 20 7.6 

ዴምር 263 100.0 

በመሆኑም ይህንን የተገዯበ የፊሲካሌ አቅጣጫ ተከትል በመካከሇኛ ዘመኑ የፌዳራሌ መንግስት 

የወጪ አዝማሚያን በሠንጠረዥ 11 እና 12 በቀረበው መሠረት ሇማመሊከት ተሞክሯሌ፡፡ 

በዚህም መሠረት የመንግስት የመዯበኛ ወጪ በመካከሇኛ ዘመኑ እየቀነሰ እንዯሚሄዴና 



በአመዛኙ ሇዕዲ ክፍያ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን፣ የካፒታሌ በጀት ግን እየጨመረ እንዯሚሄዴ 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

ሠንጠረዥ 11፣ የመካከሇኛ ዘመን የፌዳራሌ መንግስት ወጪ ፍሊጎት ከጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት (%) 
የወጪ ዝርዝር 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ጠቅሊሊ ወጪ 10.2 11.8 11.6 11.6 11.4 11.2 11.1 

መዯበኛ  3.4 4.9 5.2 5.0 4.7 4.1 3.8 

ካፒታሌ 3.3 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.3 

ከትሬዠሪ 2.1 2.1 2.3 2.7 3.2 3.6 3.9 

የከሌሌ በጀት ዴጋፍ 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 

ከትሬዠሪ 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 

የSDG ዴጋፍ 3.4 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8 2.9 

 
ሠንጠረዥ 12፣ የመካከሇኛ ዘመን የፌዳራሌ መንግስት ወጪ ፍሊጎት ከጠቅሊሊ ወጪ ያሇው ዴርሻ (%) 

የወጪ ዝርዝር 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ጠቅሊሊ ወጪ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

መዯበኛ  33.2 41.6 45.0 47.2 45.7 42.4 41.5 

ዕዲ ክፍያ 7.0 6.9 19.9 25.7 26.9 23.9 23.8 

ካፒታሌ 32.5 25.3 26.8 26.6 31.4 35.7 36.8 

ከትሬዠሪ 20.2 17.5 19.6 20.2 26.3 31.2 32.9 

የከሌሌ በጀት ዴጋፍ 33.0 31.3 26.7 24.9 22.4 21.4 21.3 

ከትሬዠሪ 33.0 30.0 26.1 23.8 21.6 21.4 21.3 

የSDG ዴጋፍ 1.4 1.8 1.5 1.3 0.5 0.4 0.3 

4.3 ማጠቃሇያና የውሳኔ ሀሳብ 

ከሊይ በመካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊሲካሌ ማዕቀፍ ትንበያው በቀረበው መሠረት 

በ2015 በጀት ዓመት አጠቃሊይ የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ብር 475 ቢሉዮን እንዯሚሆን 

የተገመተ ሲሆን፣ የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት የበጀት ዴጋፍና የዘሊቂ ሌማት ግቦች 

ማጠናከሪያ ዴጋፍን ጨምሮ በአጠቃሊይ የቀረበው የወጪ ጣሪያ ዯግሞ ብር 785 ቢሉዮን ሆኖ 

ቀርቧሌ፡፡ በዚህም መሠረት የተጣራ1 የፌዳራሌ መንግስት የበጀት ጉዴሇት መጠን ብር 201 

ቢሉዮን (ያሌተጣራ ዯግሞ ብር 311 ቢሉዮን) ሲሆን፣ የተጣራ የበጀት ጉዴሇቱ ከአጠቃሊይ 

የሀገር ውስጥ ምርት ያሇው ዴርሻ 3 በመቶ ነው፡፡ ይህም የተጣራ የበጀት ጉዴሇት ከሀገር 

ውስጥ ምንጭ ብር 192 ቢሉዮን እና ከውጪ 9 ቢሉዮን ብር በዴምሩ ብር 201 ቢሉዮን 

እንዱሸፈን የቀረበ ነው፡፡ የአገር ውስጥ ብዴሩ በአብዛኛው ከመንግስት ግምጃ ቤት (ትሬዠሪ 

ቢሌ) ሽያጭ እንዯሚገኝ የታቀዯ ሲሆን፣ ቀሪው ከብሔራዊ ባንክ በሚወሰዴ የቀጥታ ብዴር 

እንዱሸፈን የቀረበ ነው፡፡ 

ይህም ከላልች ዓመታት አንጻር ከፍተኛ ጭማሪ ያሇው ሲሆን፣ በዋናነትም የሀገሪቱን ዯህንነት 

አስተማማኝ ሇማዴረግ፣ በጦርነቱ ሇተፈናቀለ እና በዴርቅ ሇተጎደ ዜጎች የዕሇት ዯራሽ ዴጋፍ 
                                                           
1 የተጣራ የበጀት ጉዴሇት ማሇት አጠቃሊይ የበጀት ጉዴሇት ሲቀነስ የብዴር ዋና ገንዘብ ተመሊሽ (Net of amortization) 
ማሇት ነው፡ ፡  



እንዱሁም የዕዲ ክፍያ የሚያስፈሌገውን የወጪ ፍሊጎት ፋይናንስ ሇማዴረግ የሚወሰዴ ብዴር 

በመሆኑ አማራጭ የላሇው ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር የውጭ ሀብት ፍሰት በከፍተኛ ሁኔታ 

በመቀነሱ ምክንያት የተከሰተ የፊሲካሌ ጉዴሇት ነው። ሆኖም ይህ የ2015-19 ማዕቀፍ ይህንን 

የፊሲካሌ ሚዛን መዛባት በመካከሇኛ ዘመን ውስጥ ጤናማ ወዯሆነ ሁኔታ እንዱመሇስና 

የተመጣጠነ የፊሲካሌ ጉዴሇት እንዱኖር በሚያስችሌ መሌኩ የተዘጋጀ ነው(ቻርት 3)። ይህም 

የፊሲካሌ ጉዴሇቱ በመካከሇኛ ዘመን እየተኮማተረና የዕዲ ክምችትም እየቀነሰ እንዯሄዴ 

የሚያዯርግ ዕቅዴ በመሆኑ መንግስትም ይህንን በቁርጠኝነትና በዱሲፕሉን ተግባራዊ እንዱሆን 

በማዴረግ ተግዲሮቱን ማስወገዴና ወዯ ጤናማ የፊሲካሌ ሁኔታ መመሇስ የሚቻሌ ይሆናሌ፡፡  

 

ስሇዚህም ይህንን የቀረበውን የመካከሇኛ ዘመን (2015-2019) የማክሮ ኢኮኖሚና የፊሲካሌ 

ማዕቀፍ (Macroeconomic and Fiscal Framework (MEFF)) የገንዘብ ሚኒስቴር በ2014 

በጀት ዓመት ቀሪዎቹ ወራት የሚከሰቱ አበይት ሇውጦች በሚኖሩበት ጊዜ እንዯ አስፈሊጊነቱ 

ማሻሻያዎችን በማዴረግ ሇ2015 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት ዓመታዊ በጀት ዝግጅት 

ሥራ ሊይ እንዱያውሇው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዳራሌ መንግስት የፋይናንስ አዋጅ 

ቁጥር 648/2001 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት እንዱያጸዴቅ ቀርቧሌ (ሙለው የፊሲካሌ 

ማዕቀፍ በሠንጠረዥ 13 ተያይዞ ቀርቧሌ)፡፡ 

 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ቻርት 3፣ የፊሲካሌ ጉዴሇት እና የዕዲ ክምችት ዕይታ (ከጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት (%) 

የበጀት ጉድሇት የውጭ ብድር ክምችት የአገር ውስጥ ብድር ክምችት 


