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የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
በየዓመቱ እንዯሚዯረገው ይህ የበጀት መግሇጫ በኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ
መንግስት አንቀጽ 77 ንዑስ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 11 በተዯነገገው መሠረት የቀረበ
ነው፡፡ ይህንን የ2011 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት በጀት ዛሬ ሇተከበረው ምክር ቤት ሳቀርብ
ከፍተኛ ክብር ይሰማኛሌ፡፡ ያሇፉት ዓመታት በኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች በርካታ ስኬቶች
የተመዘገቡባቸው ዓመታት ቢሆኑንም በዚያው ሌክ ዯግሞ በርካታ ተግዲሮቶች የተስተናገደባቸው
ነበሩ፡፡ በተሇይም ካሇፉት ሁሇት ዓመታት ጀምሮ በሀገራችን ሌዩ ሌዩ ክፍልች የተፈጠረው
አሇመረጋጋት

ሇመንግስታችን

ፈታኝ

ሁኔታን

ፈጥሮ

የነበረ

ሲሆን፣

ችግሩን

በዱሞክራሲያዊ

አግባብነት ሇመፍታት በተዯረገው ሙከራ በአንጻራዊ መሌኩ አሁን በሀገሪቱ ሰሊም ተፈጥሯሌ፡፡
እንዯዚሁም የፊሲካሌ ፖሉሲያችን የሀገራችንን ሌማት ግቦች ሇማሳካት የሚያስችሌ ሆኖ የተቀረጸም
ቢሆንም ውጤታማ እንዲይሆን በተግባራዊነቱ በኩሌ በከፍተኛ ፈተናዎች የታጠረ ነበር፡፡ በመሆኑም
የዚህ ዓመት የበጀት ንግግሬ በአመዛኙ በበጀት ዱሲፕሉን ሊይ ትኩረት የሚያዯርግ ነው፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
የመግሇጫው ይዘት በቅዴሚያ ባሇፉት ዓመታት የአገራችን ማክሮ ኢኮኖሚ ያሳየውን አፈጻጸምና
ያጋጠሙ ተግዲሮቶችን፣ የመንግሥትን የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈጻጸምና የወዯፊት የትኩረት አቅጣጫ
ሇመጠቆም እሞክራሇሁ፡፡

እንዱሁም

በመገባዯዴ

ሊይ

ያሇውን

የበጀት

ዓመት

ዕይታ

በአጭሩ

ካመሇከትኩ በኌሊ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዯግፎ የቀረበውን የ2011 የፌዳራሌ መንግስት በጀት
ዴሌዴሌ

ከተመሠረተባቸው

ታሳቢዎች

ጋር

የተከበረው

ም/ቤት

ተመሌክቶ

እንዱያጸዴቀው

አቀርባሇሁ፡፡

የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም
የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ2008 በጀት ዓመት ተከስቶ ከነበረው የኤሌኒኖ ዝናብ እጥረት ጋር በተያያዘ
ካጋጠመው መቀዛቀዝ ተሊቆ በ2009 በጀት ዓመት የ10.9 በመቶ ዕዴገት በማስመዝገብ የዕዴገቱን
ቀጣይነት አረጋግጧሌ፡፡ ይህም ሇተከታታይ 14 ዓመታት የተመዘገበ ፈጣን ዕዴገት ሲሆን፣ በነዚህ
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ዓመታት ኢኮኖሚው በአማካይ በየዓመቱ በ10.6 በመቶ አዴጓሌ፡፡ ይህ በተከታታይ ዓመታት
የተመዘገበው የኢኮኖሚ ዕዴገትም ዓመታዊ የዜጎች አማካይ የነፍስ-ወከፍ ገቢ ወዯ 863 የአሜሪካን
ድሊር ከፍ እንዱሌ ያስቻሇ ሲሆን፣ ከዴህነት ወሇሌ በታች የሚኖረው ህብረተሰብ ብዛትም እንዱቀንስ
በማዴረግ የሀገሪቱ የዴህነት ምጣኔ በ2008 ዓ.ም ወዯ 23.5 በመቶ ዝቅ እንዱሌ አስችሎሌ፡፡ ይህም
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዕዴገት በአንጻራዊነት ሲታይ አሳታፊና ፍትሃዊ መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡
ሆኖም ህብረተሰቡን በሊቀ ሁኔታ ተጠቃሚ ከማዴረግ አንጻር በሚፈሇገው ዯረጃ አሇመዴረሱንና
አሁንም በሀያ ሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በዴህነት ውስጥ እንዯሚገኙ መገንዘቡ ተገቢ ነው፡፡
በከተሞች ያሇው የሥራ አጥነትም የመቀነስ አዝማሚያ ያሳየ ቢሆንም አሁንም የሥራ አጥነት
ምጣኔው 16.9 በመቶ (በ2008) በመሆኑ ትኩረት የሚያሻው ነው፡፡
በ2009 የተመዘገበው ዕዴገት ከአቅርቦት አንጻር በሁለም ዋና ዋና ዘርፎች ከተመዘገበው የምርትና
አገሌግልት ዕዴገት የመነጨ ቢሆንም፣ 68 በመቶ ያህለ የተገኘው ግን ከአገሌግልትና ከኮንስትራክሽን
ዘርፎች እንዯሆነ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ የግብርናው ዘርፍ የ6.7 በመቶ ዕዴገት በማስመዝገቡ በ2009
ሇተገኘው የ10.9 በመቶ ዕዴገት 23 በመቶ ገዯማ አስተዋጽኦ ሲያበረክት፣ አምራች ኢንደስትሪው
ዯግሞ 9.6 በመቶ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ ከፍሊጎት አንጻር

ሇተመዘገበው ዕዴገት ዯግሞ የግሌና

የመንግስት ኢንቨስትመንት መስፋፋት፣ እንዱሁም የግሌና የመንግስት ፍጆታ በጎ አስተዋጽኦ
የነበራቸው ሲሆን፣ ኤክስፖርት በአንጻሩ ሇዕዴገቱ አለታዊ አስተዋጽኦ ነበረው፡፡
ፈጣንና

ፍትሀዊ

ዕዴገቱን

ሇማስቀጠሌና

የኢኮኖሚውን

ተጋሊጭነት

ሇመቀነስ

የኢኮኖሚውን

መዋቅራዊ ሇውጥ የማረጋገጥ ግብ ትኩረት የተሰጠው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ከዚህ አንጻር በ2009
የአምራች ኢንደስትሪው ከአጠቃሊይ የሀገር ውስጥ የነበረው ዴርሻ 6.4 በመቶ ብቻ ነው፡፡ ይህም
ከሰሃራ በታች ካለ የአፍሪካ ሀገራት አማካይ አንጻር እንኳን ሲታይ ግማሽ ያህሌ ብቻ በመሆኑ አሁን
የተዯረሰበት የኢኮኖሚ ዘርፍ ሽግሽጉ ዝቅተኛ ነው፡፡ በመሆኑም አምራች ኢንደስትሪውን ሇማስፋፋት
ሇዘርፉ ኢንቨስትመንት መጎሌበት አመቺ ሁኔታዎችን መፍጠርና ማነቆ የሆኑ ተግዲሮቶችን በአግባቡ
መፍታት አንገብጋቢ ተግባር መሆኑን ማስታወስ እወዲሇሁ፡፡ የአምራች ኢንደስትሪው በአሇመጠናከሩ
የኤክስፖርት ዘርፉም መዋቅራዊ ሇውጥ ሉያመጣ አሌቻሇም፡፡ እንዱሁም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ
የሥራ ዕዴሌ ከመፍጠር አንጻር የበኩለን ዴርሻ የሚጠበቀውን ያህሌ መወጣት ባሇመቻለ ሥራ
አጥነት አንደ የአገሪቱ ማህበራዊ ችግር ሉሆን ችሎሌ፡፡
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የኢኮኖሚያዊ መዋቅራዊ ሇውጥ በራሱ ጊዜ የሚከሰት ሳይሆን ሌማታዊ መንግስታት አቅዯው
የሚሰሩበት ሂዯት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ባሇፉት ዓመታት መንግሥት በኢኮኖሚው ውስጥ በቀጥታ
በመሳተፍ

እንዱሁም

ሇግለ

ዘርፍ

አመች

ሁኔታዎችን

በመፍጠር

ከፍተኛ

ሚና

መጫወቱ

ይታወቃሌ፡፡ ይህንንም ዕውን ሇማዴረግ መንግስት የኢንደስትሪ ፓርኮች፣ የመሠረተ ሌማትና
የኢነርጂ ሌማት ፕሮግራሞችን፣ እና ላልች የአገሌግልት አሰጣጥ ማሻሻያዎችን አጠናክሮ ሲተገብር
የቆየ ሲሆን፣ ትራንስፎርሜሽኑን የሚያፋጥኑ አምራች ዘርፎችም በቀጥታ እየተሳተፉ መጥተዋሌ፡፡
ከዚህም በሊይ በክሌልች የተጀመሩ የአግሮ ኢንደስትሪ ክሊስተሮች ግንባታ የሀገር ውስጥና የውጭ
ባሇሀብቱ ወዯ ዘርፉ እንዱገቡ ሇማዴረግ አስተዋጽኦ ያሇው በመሆኑ በቀጣይ ትርጉም ያሇው አፈጻጸም
እንዱያሳዩ ማዴረግ ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መንግሥት የጀመራቸውን የተሇያዩ የኢንደስትሪ
ፕሮጀክቶች በፍጥነት እንዱጠናቀቁ ማዴረግ አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ በተመሳሳይ የግለ ዘርፍ ተሳትፎ
የጎሇበተ ካሌሆነ የሚፈሇገውን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ሇማምጣትም ሆነ ዕዴገቱን ቀጣይ
ሇማዴረግ አዲጋች መሆኑ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የግለ ዘርፍ በተገነቡት የኢንደሰትሪ
ፓርኮች

በመግባት፤

በነጻ

ተወዲዲሪነት

በማምረት

ተግባር

ሊይ

በመሳተፍ

ሇአገር

ዕዴገት

የሚያዯርገውን አስተዋፅኦ ማጎሌበት ይኖርበታሌ፡፡ የግለን ዘርፍ አስተዋጽኦ ይበሌጥ ሇማሳዯግ
የመንግሥትና የግሌ ዘርፍ ሽርክና አሰራርን ሇመተግበር የሚያስችሌ የህግና የአዯረጃጀት ስርዓቶች
የተዘረጉ በመሆኑ የግለ ዘርፍ ከመንግሥት ጋር በሽርክና ሉሰራባቸው የሚችለ የኢንቨስትመንት
ዓይነቶችን በመሇየት ባሇሀብቱ እንዱሳተፍ የማበረታታት፤ አቅጣጫ የማስያዝና ምቹ ሁኔታዎችን
ሇመፍጠር ዕቅዴ ተይዞ ተግባራዊ እየተዯረገ
በወሰዲቸው

የተቀናጀ

የፖሉሲ፤

ይገኛሌ፡፡ በተሇይ ባሇፉት ዓመታት መንግሥት

አስተዲዯራዊና

ተቋማዊ

ተግባራት

አገራችን

የውጭ

ቀጥታ

ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገዴ ያስመዘገበችውን ውጤት አስጠብቆ መቀጠሌ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሇዚህም
በቅርቡ በሀገሪቱ ያጋጠመው አሇመረጋጋት ቀዯም ሲሌ የገነባነውን በጎ ገጽታ እንዲይሸረሽርና በሀገር
ውስጥና በውጭ የግሌ ኢንቨስትመንት ፍሰት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ እንዲያሳዴር የተጀመረውን
የማረጋጋት ጥረት በመቀጠሌ የተገኘውን የኢንቨስትመንት ፍሰት ዕዴሌ በአግባቡ መጠቀም ይገባሌ፡፡
ባሇፉት ዓመታት በታየው የፋይናንስ ተቋማት መስፋፋት፤ ሇቁጠባ የሚከፈሇው የወሇዴ መጣኔ ከፍ
እንዱሌ መዯረጉ፤ ህብረተሰቡ ስሇ ቁጠባ ያሇውን ግንዛቤ ሇማሳዯግ በተዯረገው ጥረት፣ እንዱሁም
ሇኢንቨስትመንት በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ አማካይነት የሀገሪቱ የቁጠባ እና ኢንቨስትመንት ሁኔታ
ከዓመት ወዯ ዓመት እየተሻሻሇ መጥቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት የአገር ውስጥ የቁጠባ ምጣኔ ከአጠቃሊይ
ኢኮኖሚው ያሇው ዴርሻ በ2003 ከነበረበት 17.2 በመቶ በ2008 ወዯ 22.4 በመቶ ከፍ ማዴረግ
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የተቻሇ ሲሆን በ2009 ዯግሞ ወዯ 24.1 በመቶ አዴጓሌ፡፡ በተመሳሳይ የኢንቨስትመንት ምጣኔ በ2003
በጀት ዓመት 32.1 በመቶ የነበረ ሲሆን፣ በ2009 በጀት ዓመት ዯግሞ ይህ ምጣኔ ወዯ 39 በመቶ
ከፍ ብሎሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
በላሊ በኩሌ ከ2003 እሰከ 2005 በነበሩት ዓመታት በኤክስፖርት አፈጻጸም መሻሻሌ የታየ ቢሆንም
የወጪ ምርቶቹ በተወሰኑ የግብርና ምርቶች ሊይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ከዓሇም የሸቀጦች ዋጋ
መውዯቅ፣ ከምርታማነትና ከማምረት አቅም ማነስ፣ በሀገር ውስጥ ተጨማሪ እሴት ፈጥሮ እና
የኤክስፖርት ምርቶችን በዓይነትና በመጠን ሇማሳዯግ ባሇው የአቅም ውስንነት የተነሳ ከ2006 ዓመት
ጀምሮ ዕዴገቱን ማስቀጠሌ አሌተቻሇም፡፡ ከኤክስፖርት የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ አፈጻጸም
ዯካማ በመሆኑም ሇሌማት የሚያስፈሌጉንን የካፒታሌና ጥሬ ዕቃዎች፤ እንዱሁም በአገር ውስጥ
የማይመረቱ

መሰረታዊ

ሸቀጦችን

ወዯ

አገር

ውስጥ

ማስገባት

ፈታኝ

ሆኗሌ፡፡

በተጨማሪም

የኤክስፖርት አፈጻጸማችን ዯካማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሀገራችንን ሌማት ሇማፋጠን የሚረዲውን
የውጭ ፋይናንስ በተሇይም የንግዴ ብዴር ሇማግኘትና ሇመጠቀም ዋናው ዕንቅፋት ሉሆን ችሎሌ፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞም በኢንቨስትመንት እና በቁጠባ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇመሸፈን የውጭ ብዴር
ከፍተኛ ሚና የነበረው ቢሆንም ከኤክስፖርት አፈጻጸም መቀዛቀዝ ጋር ተዲምሮ የኢንቨስትመንት
ዕዴገቱን ቀጣይነት አሳሳቢ አዴርጎታሌ፡፡ በመሆኑም የኤክስፖርትን ገቢ ሇማሳዯግ የውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንትን በማጎሌበት የግለን ዘርፍ ተሳትፎ ማሳዯግ እና የሀገር ውስጥን ገቢ ማሳዯግ ወሳኝ
ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ኤክስፖርትን ሇማሳዯግ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሉሲያችንን ማሻሻሌ አስፈሊጊ
በመሆኑ በቅርቡ የተዯረገው የብር የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ (Currency Devaluation) እርምጃ
ተወስዶሌ፡፡ ይህም እርምጃ ከላልች ማስተካከያዎች ጋር ተዲምሮ ውጤት ያመጣሌ የሚሌ እምነት
ተጥልበታሌ፡፡
የዋጋ

ዕዴገት

በመንግሥት

ባሇፉት
በኩሌ

ዓመታት

ተግባራዊ

የኢኮኖሚው
በተዯረጉ

ፈታኝ

ጥብቅ

ችግር

የፊስካሌና

እንዯነበረም
የሞኒታሪ

ይታወሳሌ፡፡

ፖሉሲዎች

ሆኖም

እንዱሁም

የመሠረታዊ የምግብ ሸቀጦችን አቅርቦት ሇማሳዯግ በተዯረገው ጥረት እና በተወሰደ አስተዲዯራዊ
እርምጃዎች የዋጋ ንረቱን ሇማርገብ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም በ2009 በጀት ዓመት አጠቃሊይ የ12
ወራት ተንከባሊይ አማካይ የዋጋ ንረት 7.2 በመቶ የነበረ ሲሆን፣ ይህም በዕቅደ በተያዘው ግብ
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መሠረት የተከናወነ ነው፡፡ ነገር ግን በያዝነው በጀት ዓመት የዋጋ ንረቱ በሁሇት አሀዝ በሚገሇጽበት
ዯረጃ ሊይ የዯረሰ ሲሆን፣ ይህም በአመዛኙ ከምግብ ሸቀጣሸቀጦች መወዯዴ ጋር ተያይዞ የተከሰተ
ነው፡፡ ሇዚህም በሀገራችን ተከስቶ የነበረው አሇመረጋጋት የገበያውን አቅርቦት ሥርጭት በማዛባቱ
የተከሰተ ከመሆኑም ባሻገር በግብይት ሥርዓቱ ከሚታዩ ችግሮች ጋር ተያይዞ የተከሰተ አግባብነት
የላሇው የዋጋ ጭማሪም አስተዋጽኦ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የፖሇቲካ መረጋጋቱን
ተከትል ከመጋቢት ወር ጀምሮ የወርሃዊ ዋጋ ዕዴገቱ እየቀነሰ መምጣቱን ማየት ተችሎሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
በጥቅለ የአገራችን ኢኮኖሚ ፈጣንና በአንጻራዊ ሁኔታ ከፍተኛ ዕዴገት ማስመዝገቡን የቀጠሇ ቢሆንም
ቀጣይነቱን ሇማረጋገጥ የሚያስችለት የአምራች ኢንደስትሪና የኤክስፖርት ዘርፍ ጉሌህ መዋቅራዊ
ሇውጥ ያሊሳዩ በመሆኑ ሇኢኮኖሚ ዕዴገት ወሳኝ የሆኑትን የውጭ ምንዛሬ የማፍራትና የስራ እዴሌ
የመፍጠር ዓሊማን በሚጠበቀው መሌኩ ማሳካት አሌተቻሇም፡፡ የ2011 በጀት የትራንስፎርሜሽን
አጀንዲን፣ የኢንደስትሪ ሌማትንና የኤክስፖርት መስፋፋትን እንዱሁም የሥራ ዕዴሌ መስፋፋት
የማዴረግ አቅጣጫን እንዱከተሌ ተዯርጓሌ፡፡

የፊሲካሌ ፖሉሲ አፈጻጸም
የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
መንግሥት የኢኮኖሚውን አቅጣጫ ከሚመራበትና በጉሌህም ከሚሳተፍባቸው ዓበይት የፖሉሲ
መሳሪያዎች በዋናነት የሚጠቀሰው የፊሲካሌ ፖሉሲ ነው፡፡ የፊስካሌ ፖሉሲው ተግባራዊ የሚሆነው
በየዓመቱ በሚዘጋጀውና ሥራ ሊይ በሚውሇው ዓመታዊ በጀት ሲሆን ይህም በዘመኑ በሚኖረው
የገቢ፣ ወጪና የበጀት ጉዴሇት አሸፋፈን አማካይነት ነው፡፡ ዓመታዊ በጀቱ የኢኮኖሚ ዕዴገቱ ፈጣንና
ቀጣይ ሆኖ የኢኮኖሚ መዋቅር ሇውጥ ጅምሩን ሇማስቀጠሌ እንዱሁም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት
ሇማረጋገጥ በሚያስችሌ መሌኩ ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ባሇፉት ዓመታት የመንግስት
የወጪ በጀት በአመዛኙ በሀገር ውስጥ ገቢ የሚሸፈንበትን አቅም ሇመፍጠር ጥረት የተዯረገ ሲሆን
የበጀት ጉዴሇቱም የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዱኖር በሚያግዝ መሌኩ ሥራ ሊይ እንዱውሌ
ተዯርጓሌ፡፡
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የመንግስት ወጪም በአብዛኛው የዘሊቂ ኢኮኖሚ ዕዴገት መሠረት የሆነውን የሰው ሀብት ሇማጎሌበትና
የመሠረተ ሌማት ማስፋፋት እንዱሁም ዴህነትን ሇመቀነስ በሚረደ ዘርፎች ሌማት ሊይ ትኩረት
ባዯረገ

መሌኩ

ተግባራዊ

ሆኗሌ፡፡

በመሆኑም

የፊስካሌ

ፖሉሲው

መንግሥት

በሚያዯርገው

ኢንቨስትመንት ዘሊቂ የሆነ ኢኮኖሚ ዕዴገት ሇማረጋገጥ ቁሌፍ ሚና የሚጫወት ሲሆን፣ የመሠረተሌማቶችንም በማስፋፋት የግለን ዘርፍ እንቅስቃሴ በአዎንታዊ መሌኩ የሚያግዝ ነው፡፡
በዚህም መሠረት ባሇፉት ዓመታት የመንግስትን ወጪ ሇመሸፈን ከታክስና ታክስ ካሌሆኑ ገቢዎች
እንዱሁም ከውጭ ዕርዲታና ብዴር ምንጮች የመንግስት ገቢ ሇመሰብሰብ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በተሇይም
የታክስ ገቢን ሇማሳዯግ ከፍተኛ መዋዕሇ ንዋይ በመመዯብ የታክስ አሰባሰቡ በዘመናዊ የመረጃና
ቴክኖልጂ ስርዓት እንዱሁም በአዯረጃጀትና የሰው ኃይሌ እንዱታገዝ በማዴረግ የታክስ ገቢ ዕዴገት
እንዱያሳይ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ተከናውነዋሌ፡፡ ሆኖም የታክስ ገቢው ዕዴገት በተፈሇገው መጠን
አጥጋቢ ሉሆን አሌቻሇም፡፡ በመሆኑም የታክስ ገቢው ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት ያሇው ዴርሻ
በ2007 ከነበረበት 12.7 በመቶ በ2009 ወዯ 11.6 በመቶ ዝቅ ብሎሌ፡፡ የታክስ አሰባሰቡ ዕዴገትም ሆነ
በየዓመቱ ከሚታቀዯው አንጻር ያሇው አፈጻጸም ከዓመት ወዯ ዓመት እያሽቆሇቆሇ መምጣቱንም
ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ ከ2004-2007 ባለት ዓመታት የታክስ ገቢ በአማካይ በየዓመቱ በ31 በመቶ
ያዴግ የነበረ ሲሆን፣ በ2008 እና በ2009 በቅዯም ተከተሌ ያሳየው ዕዴገት ወዯ 15.2 እና 10.3
በመቶ ዝቅ ሉሌ ችሎሌ፡፡ እንዱሁም ከዓመታዊ ዕቅደ የሚያሳየው አፈጻጸም እያሽቆሇቆሇ የመጣ
ሲሆን፣ በ2009 በጀት ዓመት ከተያዘው የፌዳራሌ መንግስት የገቢ ዕቅዴ ውስጥ 38 ቢሉዮን ብር
ሳይሰበሰብ መቅረቱ ይታወሳሌ፡፡ በ2010 በጀት ዓመትም እስከ አሁን ከታየው አፈጻጸም አንጻር ከ50
ቢሉዮን ብር በሊይ ከተያዘው ዕቅዴ እንዯማይሰበሰብ ተገምቷሌ፡፡ የዚህ ዕንዯምታ በመንግስት ወጪ
ሊይ አለታዊ ተጽእኖ በማሳዯር የሌማት ፕሮጀክት ሥራዎች ወዯ ቀጣዩ በጀት ዓመት እንዱሸጋገሩ
በማዴረግ የበጀት ጫና መፍጠር ከመሆኑም በሊይ ሇህብረተሰቡ መዴረስ ያሇበት የማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ አገሌግልት እየተጓተተ እንዱሄዴ ማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም የታክስ ገቢ አሰባሰብ ጉዲይ
በመንግስትና በህብረተሰቡ ከፍተኛ ትኩረት ማግኘት ያሇበት አጀንዲ እየሆነ መጥቷሌ፡፡
ሇታክስ ገቢ አሰባሰቡ ዯካማ መሆን በዋናነት ሇአገሪቱ ምርት ዕዴገት አስተዋጽኦ የሚያዯርጉ ነገር ግን
በተሇያዩ ምክንያቶች ታክስ የማይሰበሰብባቸው ዘርፎች መኖራቸውን በዘርፉ የተካሄደ ጥናቶች
አመሌክተዋሌ፡፡ የአገሪቱ የታክስ አቅም ከፍተኛ መሆኑንና ዋናው የታክስ አፈጻጸም ችግር በታክስ
አሰባሰቡ ረገዴ መሆኑን የተካሄዯው ጥናት አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የታክስ ሰብሳቢው መዋቅር
ሁሇንተናዊ አቅም ፈጥኖ መጠናከር ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይም የታክስ ኦዱት አቅምን ማሳዯግ፣ የመረጃ
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ሥርዓቱን ማዘመን እና መረጃውን ሇታክስ ግመታ የመጠቀም አቅምን ማጎሌበት፣ የታክስ አስተዲዯር
አገሌግልቱን ተዯራሽ ማዴረግና የህግ ተገዥነትን ማስፈን ሇታክስ አሰባሰቡ መሻሻሌ ወሳኝ ጉዲዮች
በመሆናቸው በቀጣይ እነዚህን ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ ማዴረግ ይጠበቅብናሌ፡፡ ከዚህም
ባሻገር መሻሻሌ ያሇባቸውን የታክስ ፖሉሲና ህጎች በመሇየትና የተጀመሩ ጥናቶችን በማጠናቀቅ የህግ
ማሻሻያዎች ከ2011 በጀት ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ ሇማዴረግ በዕቅዴ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን
ሇተከበረው ምክር ቤት ሇማስገንዘብ እወዲሇሁ፡፡ በታክስ አሰባሰብ ረገዴ የታየውን አፈጻጸም ፈጥኖ
ሇማሻሻሌ የመንግስት ቁርጠኝነት ወሳኝ በመሆኑ በቀጣይ መንግስት ሇታክስ አጀንዲ የተሇየ ትኩረት
ሰጥቶ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታሌ፡፡ በታክስ አሰባሰብ የታየውን አሳሳቢ መዲከም ሇመቀሌበስ ከታክስ
ሰብሳቢ መዋቅሩ ውጭ ያለ የባሇዴርሻ አካሊት ቁርጠኝነት እና ተቀናጅቶ መስራትን የሚጠይቅ
በመሆኑ ከወዱሁ የተሇየ እንቅስቃሴ ሇማዴረግ የጋራ ጥረት ማዴረግ የግዴ ይሊሌ፡፡ እነዚህ
በፌዳራሌም ሆነ በብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስታት በኩሌ እየተዯረጉ ያለና በቀጣይም ሇመተግበር
የታቀደ የፖሉሲና አስተዲዯራዊ እርምጃዎች ታክስ ከፋዩን ታክስን በፈቃዯኝነት የመክፈሌ ሌምዴ
እንዱያዲብር የሚያግዙ እና በተጓዲኝም መረጃን መሰረት በማዴረግ ታክስ የመክፈሌ ግዳታን
ሇመወጣት የሚያስገዴደ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡
የመንግስትን ወጪ በሚመሇከት ባሇፉት ዓመታት ጠቅሊሊ የመንግስት ወጪ በአማካይ በ23.3 በመቶ
ያዯገ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ ዴህነትን ሇመዋጋት ወሳኝ በሆኑ ዘርፎች ሊይ የዋሇው ወጪ በአማካይ
በ22.5 በመቶ ጭማሪ አሳይቷሌ፡፡ በ2009 በጀት ዓመት ከተዯረገው ጠቅሊሊ ወጪ ውስጥ 63.1
በመቶ

የሚሆነው

ዕዴገትን

ሇማፋጠንና

ዴህነትን

ሇመቅረፍ

አስተዋጽኦ

ሇሚያዯርጉ

ቅዴሚያ

ሇተሰጣቸው የማህበራዊና የኢኮኖሚ መሠረተ ሌማት ፕሮግራሞች ወጪ መሸፈኛ የዋሇ ነው፡፡
የመንግስት

ዕዲን

በተመሇከተ

ባሇፉት

ዓመታት

በመንግሥት

የሌማት

ዴርጅቶች

አማካኝነት

ሇሚከናወኑ የሌማት ተግባራት የኮመርሻሌ ውጭ ብዴር በመወሰደ ምክንያት እና የኤክስፖርት
አፈጻጸም በመዲከሙ የሀገሪቱ የውጭ ብዴር ጫና ስጋት ከፍ ሉሌ ችሎሌ፡፡ በመሆኑም የኤክስፖርት
አፈጻጸም እስከሚሻሻሌ የኮመርሻሌ ውጭ ብዴር እንዱገዯብ ተዯርጓሌ፡፡ የመንግሥት የሌማት
ዴርጅቶች ዯግሞ የኮርፖሬት አስተዲዯራቸውንና ተወዲዲሪነታቸውን በማሻሻሌ በወሰዶቸው ብዴሮች
የጀመሯቸውን

ፕሮጀክቶች

በውጤታማነት

በማጠናቀቅ

ሇኤክስፖርት

የትራንስፎርሜሽን አጀንዲ መሳካት አስተዋጽኦ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
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የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ባሇፉት ዓመታትም ሆነ ዘንዴሮ የመንግስት የወጪ አስተዲዯሩን ዘመናዊና ውጤታማ ሇማዴረግ
ከፍተኛ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በተከናወኑ የማሻሻያ ስራዎችም ውጤቶች የተገኙ ቢሆንም በርካታ መስሪያ
ቤቶች በጥናት ተዯግፈው ሥራ ሊይ የዋለ የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥር ሥርዓቶችን
ተከትሇው

የተመዯበሊቸውን

በጀት

ሇታሇመሇት

ዓሊማ

በማዋሌ

ረገዴ

ፍሊጎቱና

ዝግጁነቱ

እንዯሚጎዴሊቸው ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህ መ/ቤቶች ዕቅዴና በጀትን፣ እንዱሁም
የሂሳብና የውስጥ ኦዱት ሪፖርቶችን በወቅቱና በጥራት አዘጋጅቶ አሇማቅረብ፣ የኦዱት ግኝቶችን እና
የአሰራር

ክፍተቶችን

በተሰጡ

አስተያየቶች መሰረት

ያሇማስተካከሌ ዴክመቶች ይታይባቸዋሌ፡፡

እነዚህንና መሰሌ ችግሮችን ሇመቅረፍ ባሇፉት ሁሇት ዓመታት የፋይናንስ ተጠያቂነትን የሚያጠናክሩ
በርካታ የህግና የአሰራር ማሻሻያዎች፣ ተከታታይ የክትትሌና ዴጋፍ ስራዎች እንዱሁም በአጥፊዎች
ሊይ የቅጣት እርምጃዎች ተወስዯዋሌ፡፡ እነዚህ የተወሰደ እርምጃዎች ያስገኙትን ውጤት በዝርዝር
ሇማየት እንዯሚከተሇው እገሌጻሇሁ፣


ከ2009 በፊት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወቅታዊ የሂሳብ ሪፖርት የማቅረብ ከፍተኛ ችግር
ይታይባቸው ነበር፡፡ ሇአብነትም በ2008ና ከዚያ በፊት በነበሩት ዓመታት ወርሃዊ የሂሳብ
ሪፖርታቸውን

በወቅቱ

የሚያቀርቡ

የመንግስት

መስሪያ

ቤቶች 20% እንዱሁም

ዓመታዊ

ሂሳባቸውን የሚያቀርቡ 69% ያህለ ብቻ ነበሩ፡፡ የወሰደትን በጀት አጠቃቀም በተመሇከተ የሂሳብ
ሪፖርት በወቅቱ የማያቀርቡትን ኃሊፊዎች ተጠያቂ ሇማዴረግና አስፈሊጊውን ዴጋፍ ሇመስጠት
በተዯረገው እንቅስቃሴ ከ2009 በጀት ዓመት ጀምሮ ወርሃዊ የሂሳብ ሪፖርት የሚያቀርቡ 80%
የዯረሱ ሲሆን፣ ዓመታዊ ሂሳባቸውን በወቅቱ ዘግተው የሚያቀርቡ ከጠቅሊሊው የመንግሥት
መ/ቤቶች 95% ዯርሰዋሌ፡፡


የባሇበጀት መ/ቤቶች የውስጥ ቁጥጥር ስርዓታቸውን ሇማጠናከር የውስጥ ኦዱተሮችን የሙያ
ነፃነት ሇማጎሌበት አስተዲዯራዊ ተጠሪነታቸው ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር እንዱሆን
ተዯርጓሌ፡፡ ይህ አሰራርም የውስጥ ኦዱተሮች የተሻሇ የውስጥ ኦዱት፣ የቁጥጥርና ክትትሌ
ስራዎች ማዴረግ ያስቻሊቸው ሲሆን የፋይናንስና የግዥ ሥርዓቱ እንዱጠናከር ማገዙም ታይቷሌ፡፡
በዚህ ረገዴም ከ2008 በፊት ወቅታዊ የውስጥ ኦዱት ሪፖርት ያቀርቡ የነበሩ መስሪያ ቤቶች
ብዛት 18% ብቻ የነበሩ ሲሆን፣ በ2010 በጀት ዓመት ወቅታዊ ሪፖርት ያቀረቡ 90% ዯርሰዋሌ፡፡
አሁንም ግን በውስጥ ኦዱት መዋቅሩ በራሱ የሚታዩ የአመሇካከትና የሙያ ብቃት መጓዯሌ፣
8
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እንዯዚሁም ኃሊፊዎች ሇውስጥ ኦዱት የሚያዯርጉት ዴጋፍ የተሟሊ አሇመሆን የተነሳ የውስጥ
ቁጥጥር ሥርዓቱ በሚፈሇገው ዯረጃ የተጠናከረ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ይህንኑ ሇመቅረፍም
በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት ተጨማሪ ሌዩ ክትትልችን
የማካሄዴ ተግባር ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ተዯርጓሌ፡፡


የፌዳራሌ ዋና ኦዱተር መስሪያ ቤት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ባዯረገው ኦዱት የሚያቀርባቸውን
የኦዱት አስተያየቶችና ግኝቶች እንዱስተካከለ ሇማዴረግ ዝርዝር መርሃ ግብር በማዘጋጀት በመስክ
ጉብኝት ጭምር የተዯገፈ ክትትሌና ዴጋፍ ተዯርጓሌ፡፡ ከዚሁ በመነሳትም በ2009 እና 2010
በጀት ዓመታት የክትትሌ፤ የኦዱትና የዴጋፍ ስራን በማጠናከር በ59 መስሪያ ቤቶች የተዯረጉ
የእርምት እርምጃዎች ሊይ ዝርዝር የክትትሌ ኦዱት ሪፖርት በማዘጋጀት ሇአስፈጻሚና ሇሕግ
አውጪው አካሊት ቀርቧሌ፡፡ ሪፖርቱ በዋና ኦዱተርና በውስጥ ኦዱት ግኝቶች መሠረት በህግ
የሚጠየቁት በህግ እንዱጠየቁ፣ መወራረዴ ያሇባቸው ሂሳቦች እንዱወራረደ፣ የጥሬ ገንዘብ
ጉዴሇቶች እንዱስተካከለ መዯረጋቸውን በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡ ከክትትሌ ሪፖርቱ መገንዘብ
እንዯሚቻሇው በግኝቶቹ መሠረት ማስተካከያ ያዯረጉ መ/ቤቶች ያለትን ያህሌ ሇማስተካከሌ ዝግጁ
ያሌሆኑ መ/ቤቶችም እንዲለ ታይቷሌ፡፡ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር እነዚህን መ/ቤቶች
በሥርዓቱ መሠረት ተጠያቂ ማዴረጉን የሚቀጥሌ ሲሆን፣ የተከበረው ም/ቤትም በቀረበው
ሪፖርት መሠረት አስፈሊጊውን ዴጋፍ እንዱሰጥ በማክበር እጠይቃሇሁ፡፡



ከ2009 በጀት ዓመት ጀምሮ በየሩብ ዓመቱ በአጠቃሊይና በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ዯረጃ
የመንግስት ፋይናንስ አተዲዯር አፈጻጸም ሊይ የሚታዩ ችግሮችና ትኩረት የሚሹ ጉዲዮችን
የሚመሇከት ዝርዝር ሪፖርት ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት በማቅረብ የፋይናንስ ተጠያቂነት ስርዓቱ
እንዱጠናከር ጥረት ተዯርጓሌ፡፡



የፋይናንስ ኃሊፊነታቸውን በአግባቡ ባሌተወጡ ኃሊፊዎች ሊይ አስተዲዯራዊ እርምጃ መውሰዴ
የሚያስችሌ መመሪያ ወጥቶ ከመጋቢት 2009 ጀምሮ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ በዚህ
መሰረትም የበጀት አፈጻጸም፣ የሂሳብ እና የውስጥ ኦዱት ሪፖርቶችን በመመሪያው በተቀመጠው
የማቅረቢያ ጊዜ ባሇመቅረባቸው እስከአሁን ሇ104 መ/ቤቶች የበሊይ እና የሚመሇከተታቸው
የፋይናንስ ኃሊፊዎች ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ገንዘብ የሚዯርስ አስተዲዯራዊ ቅጣት ተወስዶሌ፡፡



ተጠያቂነትን በማረጋገጥ የፋይናንስ አስተዲዯር ስርዓቱን ሇማጠናከር ከተከናወኑ ከነዚህ ተግባራት
በተጨማሪ የመዋቅሩን አቅም ሇመገንባትም በርካታ ስራዎች ጎን ሇጎን ተከናውነዋሌ፡፡ ዋና
ዋናዎቹም፣
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 የአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን የፋይናንስ አስተዲዯር አቅም በባሇሙያዎች ሇማጠናከር 700 ያህሌ
የጀማሪ ባሇሙዎች አዱስ የስራ መዯቦች ሇተሇያዩ መ/ቤቶች በማስፈቀዴ በባሇሙያ እንዱሟለ
የተዯረገ ሲሆን፣ እነዚህ ጀማሪ ባሇሙያዎችን ሇስራው ዝግጁ ሇማዴረግም ከ3 ሳምንት እስከ 1
ወር የሚዯርስ ስሌጠና ተቋማዊ በሆነ አግባብ ተሰጥቷሌ፡፡
 የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯር ስርዓቱን የቁጥጥር ተግባር ይበሌጥ ሇማጠናከር፣ ቀሌጣፋና
ውጤታማ ሇማዴረግ ስራዎችን በዘመናዊ ቴክኖልጂ መዯገፍ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም በፌዳራሌ
ዯረጃ ሇሚገኙ የመንግስት ባሇበጀት መስሪያ ቤቶች በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ የተቀናጀ
የፋይናንስ አስተዲዯር የመረጃ ስርዓት /IFMIS/ ሇመዘርጋት ታቅድ ስራው በተጠናከረ ሁኔታ
በመከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ እስከ አሁንም በ36 መስሪያ ቤቶች ስርዓቱ ተዘርግቷሌ፡፡
 በመንግስት ግዢና ንብረት አስተዲዯር የታዩ ችግሮችን በዘሊቂነት ሇመቅረፍና ይበሌጥ ዘመናዊ
ሇማዴረግ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ሕግ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቷሌ፡፡
በቀጣይም የፋይናንስ አስተዲዯሩን ጨምሮ ዝርዝር ማስፈጸሚያ መመሪያዎች፣ ማንዋልችና
ላልች

ሰነድች

የሚዘጋጁ

ይሆናሌ፡፡

የመንግስት

ግዥ

በኤላክትሮኒክ

ዘዳ

ሇማከናወን

የሚያስችሌ ስትራቴጂ ተነዴፎ አስፈሊጊ የቅዴመ ዝግጅት ሥራዎችን ማካሄዴ ተጀምሯሌ፡፡


በሦስተኛ ዯረጃ የመንግስት ፋይናንስ፣ ግዥና ንብረት አስተዲዯር ስርዓትን ሇማጠናከር እንዱቻሌ
ትኩረት ተሰጥቶ የተከናወነው ተግባር ውዝፍ ሂሳቦችን ሇማጥራትና ያሇአገሌግልት የተከማቹ
ንብረቶችን ማስወገዴን የሚመሇከቱ ሲሆን፣ ዋና ዋናዎቹ፣
 ሇረዥም ግዜ እየተንከባሇለ የመጡ ሂሳቦችን በተመሇከተ ከመዝገብ መሰረዝ ያሇባቸው ሂሳቦች
ታይተው

ውሳኔ

እንዱሰጥባቸው

ሇማስቻሌ

መ/ቤቶቹ

ዝርዝር

መረጃ

የያዘ

ሪፖርት

እንዱያቀርቡ በተጠየቀው መሠረት 16 መ/ቤቶች መረጃውን ያቀረቡ ሲሆን፣ የበጀት ዓመቱ
ከመጠናቀቁ በፊት ሇሚኒስትሮች ም/ቤት የውሳኔ ሃሳብ ሇማቅረብና ሇማስወሰን ዝግጅቱ
በመጠናቀቅ ሊይ ይገኛሌ፡፡
 በየመስሪያ ቤቶች ሇረዥም ዓመታት ተከማችተው የነበሩ አገሌግልት የማይሰጡ ንብረቶችን
እስከ ሰኔ 2010 ሙለ ሇሙለ እንዱወገደ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስሌት ተነዴፎ በተዯረገ
ክትትሌ መሰረት በርካታ መስሪያ ቤቶች አሊስፈሊጊ ንብረቶችን አስወግዯው እስከ ግማሽ ዓመቱ
ብቻ ከነዚህ ንብረቶች ከ100 ሚሉዮን ብር በሊይ ገቢ ተገኝቷሌ፡፡ የተወሰኑ ባሇበጀት
መ/ቤቶችና የሌማት ዴርጅቶች ንብረትን ሇማስወገዴ ዝግጁነት የጎዯሊቸው ሆነው በመታየቱ
አስፈሊጊው ክትትሌ እየተዯረገ ነው፡፡
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በመጨረሻም የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርን በማጠናከር ረገዴ ትኩረት ተሰጥቶ የተከናወነው
የህዝብ ተሳትፎን የማጠናከር ስራ የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነትን
ከ2010 በጀት ዓመት ጀምሮ በፌዳራሌ ዯረጃ ተግባራዊ ሇማዴረግ መመሪያ ተዘጋጅቶ ሇሁለም
መስሪያ ቤቶች ተሰራጭቷሌ፡፡ በተሇይም በርካታ ፕሮጀክቶችን ሇሚያስፈጽሙና ከፍተኛ በጀት
ያሊቸው

መስሪያ

ቤቶች

ትኩረት

በመስጠት

ስርዓቱን

ተግባራዊ

እንዱያዯረጉ

ሇማዴረግ

ሇሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች ሥሌጠና ተሰጥቶ አተገባበሩ ሊይ ጥብቅ ክትትሌ በመዯረግ ሊይ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪም ባሇፉት ሁሇት ዓመታት በ350 ወረዲዎች ዜጎች የቅዴመ በጀት ውይይቶች
እንዱያዯርጉ

በማዴረግ

በመንግስት

ፋይናስ

አስተዲዯርና

ቁጥጥር

ሊይ

የሚያዯርጉት

ተሳትፎ

እንዱጠናከር ተዯርጓሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
በያዝነው በጀት ዓመትም አሊስፈሊጊና ውጤታማ ያሌሆኑ የመንግሥት ወጪዎችን በመቀነስ የበጀት
ቁጠባ በማዴረግ ሇሌማት ወጪዎች ተጨማሪ አቅም ሇመፍጠር ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ይህንንም
ውጤታማ ሇማዴረግ ከአስፈጻሚ መ/ቤቶች ጋር ምክክርና ውይይት የተዯረገ ሲሆን አሰራሩም ስርዓት
እንዱኖረው መመሪያ ተዘጋጅቶ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ ሂዯትም የመንግሥት
መ/ቤቶች ከበርካታ ውጤታማ ካሌሆኑ ወጪዎች በመገዯብ የበጀት ቁጠባ እንዱያዯርጉ የሚያግዝ
ስትራቴጂ ተሊሌፏሌ፡፡ ይህ ስትራቴጂ ተግባራዊ ከሆነ በኋሊም ብር 370 ሚሉዮን ሇመንግስት
ተመሊሽ ሆኖ ሇተሇያዩ ወጪዎች ፋይናንስ ሇማዴረግ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ተችሎሌ፡፡ በተጨማሪም
ስሌቱን ሇማስፈጸም በተዯረገው ጥረት ስሇ ወጪ ቁጠባ ያሇው ግንዛቤም ተሻሽሎሌ፡፡ ሆኖም አሁንም
በመንግስት መ/ቤቶች ዘንዴ የህዝብ ገንዘብና ንብረትን በቁጠባ በመጠቀም ሊይ ያሇው አመሇካከት ብዙ
የሚቀረው በመሆኑ በአንዴ በኩሌ አሰራሮችን ጠበቅ በማዴረግ፣ ዝግጁነት በላሊቸው ሊይ ዯግሞ
ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
እስከ አሁን የተገኙትን ውጤቶች መነሻ በማዴረግ የአገራችንን የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና
ቁጥጥር ተግባር ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማሸጋገር የሁለንም ዜጋ ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑ በቀጣይ
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በዘርፉ የሚከናወኑ ተግባራትን ማስታወሱ በጋራ ሇምናዯርገው ጥረት ጠቃሚ መሆኑን ሇመግሇጽ
እፈሌጋሇሁ፡፡ የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥርን በቀጣይ ይበሌጥ ዘመናዊ እና ተጠያቂነት
የሰፈነበት እንዱሆን የሚያስችሌ ከ2010 አስከ 2014 የሚቆይ ሁለን ዓቀፍ የሆነ የመንግስት
ፋይናንስ አስተዲዯር ስትራቴጂ ተዘጋጅቷሌ፡፡ ስትራትጂው ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕዴገት ጋር የተገናዘበ
እንዱሆን እና ዕዴገቱንም በሚያግዝ መሌኩ የተዘጋጀ ሲሆን፣ የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና
ቁጥጥር ይበሌጥ ዘመናዊ፣ ወጪ ቆጣቢ፣ ቀሌጣፋና ውጤታማ እንዱሆን ሇማስቻሌ በሚከተለት ሊይ
ትኩረት ያዯረገ ነው፡፡


የፕሮግራም በጀት ስርዓትን ውጤታማነት ማረጋገጥ፤ የክትትሌና ግምገማ ስርዓት በመዘርጋት
የፕሮግራሞች፣ ፕሮጅክቶችና፤ ተግባራት ውጤታማነትን ዕውን ማዴረግ፣ የውጤት ስምምነት
በመፈራረም ተጠያቂነትን የማስፈን እና የፕሮጀክቶችን ሙለ ሰነድች በማዯራጀት ክትትለን
የማጠናከር ስራዎችን ማከናወን፤



የመንግስት

ፋይናንስ

አስተዲዯሩን

ዘመናዊ

ሇማዴረግ

የተጀመሩ

የኢንፎርሜሽን

ቴክኖልጂ

ሥራዎችን ማጠናቀቅና የግዢ ስርዓቱን ሇማዘመን የመንግስት ግዥ በኤላክትሮንክስ ዘዳ
የሚፈጸምበት ስርዓት ስራ ሊይ ማዋሌ፣


የመንግስት

ግዥና

ንብረት

አስተዲዯር

የህግ

ማዕቀፍና

አዯረጃጀትን

ማሻሻሌና

የቁጥጥርና

የክትትሌ ሥርዓቱን ማጠናከር፣


የማዕከሌ ግዥ ፈጻሚ አካሌን አዯረጃጀት ማጠናከር እና በማዕከሌ የሚገዙ ዕቃዎች ጥራትና
ወቅታዊነትን ማረጋገጥ፣



የጥሬ ገንዘብ አስተዲዯርና ክፍያ ስርዓቱን ይበሌጥ ዘመናዊ ሇማዴረግ የነጠሊ ትሬዥሪ ስርዓትን
በመሊ አገሪቱ የመዘርጋትና የማጠናከር ስራዎች መተግበር፤



የመንግስት ሂሳብ አያያዝ ስርዓት ዓሇም ዓቀፍ የመንግስት የሂሳብ አያያዝ ዯረጃን ሙለ በሙለ
እንዱከተሌ ጥናቶችና የአቅም ግንባታ ስራዎችን ማከናወን፤



የመንግስት ሀብት ከዜጎች በአዯራ የተቀበሌነው እንዯመሆኑ የመንግስት ጥሬ ገንዘብና ቁሳዊ
ንብረት ሇታሇመሇት ዓሊማ ብቻ እንዱውሌ ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት፤ ሇዚህም
የውስጥ ኦዱትን ሇማጠናከር የባሇሙያዉን አቅም የማጎሌበት፣ በውጤት ሊይ ያተኮረ የክዋኔ
ኦዱትን በስፋት የማከናወን፣ የኦዱት መዋቅሩን፣ የግዥ ኦዱት ስራን፣ የክትትሌ ኦዱት ተግባርን
የማጠናከር ስራዎችን መተግበር፤
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የመንግስት ፋይናንስ አስተዲዯርና ቁጥጥርን ሇማጠናከር የአስፈጻሚ አካሊትን የሰው ኃይሌ አቅም
የማዲበር ስራዎችን በስፋት ማከናወን፣



የፋይናንስ ግሌጽነትና ተጠያቂነት እና የማህበራዊ ተሳትፎ ስራዎች እንዱጎሇብቱ ማዴረግ፣ እና



የተጠያቂነት ስርዓቱን በማጠናከር የተሰጣቸውን ኃሊፊነት/አዯራ በአግባቡ ያሌተወጡ የአስፈጻሚ
አካሊት እንዱጠየቁ የማዴረግ ስራን አጠናክሮ መቀጠሌ፣ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡፡

የ2010 ማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም ዕይታ
የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
የቅርብ ዓመታትን የአገራችንን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና በፋይናንስ ዘርፍ የተከናወኑ ተግባራትንና
የተገኙ ውጤቶችን ከዚህ በሊይ ሇማመሌከት ሞክሪያሇሁ፡፡ በቀጣይ የቀጣዩ ዓመት የፌዳራሌ
መንግሥት በጀት የተመሰረተበትን ነባራዊ ሁኔታ በተሟሊ ሇመገንዘብ እንዱረዲ የያዝነውን በጀት
ዓመት የእስካሁን የኢኮኖሚና የፋይናንስ አፈጻጸም ግምገማን በአጭሩ አቀርባሇሁ፡፡
በመገባዯዴ ሊይ ባሇው የ2010 በጀት ዓመት ኢኮኖሚው ፈጣን ዕዴገት እንዯሚያስመዘግብ የተተነበየ
ሲሆን፣ ይህም በግብርና፣

በኢንደስትሪና በአገሌግልት ዘርፎች ሁሇንተናዊ ጠንካራ አፈጻጸም

እንዯሚዯገፍ ይጠበቃሌ፡፡ በበጀት ዓመቱ የተያዙ ዕቅድች ስኬት በምን ዯረጃ ሊይ እንዲለ የሚያሳዩ
መረጃዎች በአመዛኙ የበጀት ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚገኙ ቢሆንም ከወዱሁ በሚታወቁ
መረጃዎች ሊይ ተመስርቶ ሇምክር ቤቱ ዕይታውን ማመሊከት ተገቢ ነው፡፡
የማዕከሊዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የመኸር ምርት ዲሰሳ ሪፖርት በዘንዴሮው ዓመት ከዋና ዋና የመኽር
የሰብሌ ምርት 306.1 ሚሉዮን ኩንታሌ እንዯሚሰበሰብ በዲሰሳ ጥናቱ ይፋ ያዯረገ ሲሆን፣ ይህ ምርት
ከአሇፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ምርት ጋር ሲነጻጸር የ5.4 በመቶ ብሌጫ እንዲሇው አመሊክቷሌ፡፡
በአንጻሩ በዓመቱ ተከስቶ የነበረው አሇመረጋጋት በኢንደስትሪ እና በአገሌግልት ዘርፎች ዕዴገት ሊይ
አለታዊ ተጽእኖ እንዲሳዯረ ይገመታሌ፡፡ በመገባዯዴ ሊይ ባሇው የበጀት ዓመትም አመርቂ ውጤት
ማስመዝገብ ያሌቻሇው የውጭ ንግዴ፤ ይህንንም ተከትል የተከሰተው የውጭ ምንዛሬ እጥረት
በምርትና አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ የፈጠረው መስተጓጎሌ በኢኮኖሚ ዕዴገቱ ሊይ የራሱን አለታዊ
ጫና ሉያሳዴር እንዯሚችሌ ግንዛቤ መውሰዴ ተገቢ ነው፡፡ እንዯዛም ሆኖ ኢኮኖሚው በ2010 በጀት
ዓመት ፈጣን ዕዴገት ማስመዝገቡን እንዯሚቀጥሌ ይጠበቃሌ፡፡
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ባሇፉት ዓመታት በኤክስፖርት አፈጻጸም ረገዴ የታየው መቀዛቀዝ በ2010 በጀት ዓመትም መሰረታዊ
መሻሻሌ አሊሳየም፡፡ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ዘጠኝ ወራት ከወጪ ንግዴ 2 ቢሉዮን የአሜሪካን
ድሊር ገቢ ተገኝቷሌ፡፡ ይህም በ2009 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከተገኘው 1.95 ቢሉዮን ድሊር
የወጪ ንግዴ ገቢ ጋር ሲነፃጸር በ4 በመቶ ያህሌ ብቻ ከፍ ያሇ ነው፡፡ በኤክስፖርት ዘርፍ የታየው
ዯካማ አፈጻጸም የኢኮኖሚ ዕዴገቱን ዘሊቂነት ከፍተኛ አዯጋ ውስጥ የከተተው መሆኑ በውሌ ግንዛቤ
ሉወሰዴበት እና ከአሳሳቢነቱ ጋር የሚመጣጠን ርብርብ ሉዯረግበት ይገባሌ፡፡
በመንግሥት በጀት አፈጻጸም ረገዴ፣ በ2010 በጀት ዓመት በዘጠኝ ወራት ከታክስ፣ ታክስ ካሌሆኑ
ገቢዎች እና ከውጭ ቀጥታ በጀት ዴጋፍ ብር 140 ቢሉዮን የፌዳራሌ መንግስት ገቢ ተሰብስቧሌ፡፡
ይህም በበጀት ዓመቱ ከነዚህ ምንጮች ይሰበሰባሌ ተብል ከታቀዯው የዓመቱ በጀት (ተጨማሪ በጀትን
ጨምሮ) ጋር ሲነጻጸር የ58.8 በመቶ አፈጻጸም አሳይቷሌ፡፡ ከዚህ በሊይ ሇማብራራት እንዯተሞከረው
በያዝነው በጀት ዓመት የታክስ ገቢ አፈጻጸሙ ካሇፉት ዓመታት በተሇየ ሁኔታ እጅግ ዯካማ እንዯነበረ
ግንዛቤ ሉያዝ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ከታክስ ገቢ ከብር 50 ቢሉዮን በሊይ ሳይሰበሰብ
ሉቀር እንዯሚችሌ ተገምቷሌ፡፡ ይህም በመንግስትም ሆነ በታክስ መዋቅሩ ታክስ ሇመሰብሰብ የነበረው
ቁርጠኝነት ዯካማ በመሆኑ የተፈጠረ ችግር ነው፡፡
ከወጪ በጀት አንጻር በ2010 በጀት ዓመት በዘጠኝ ወራት ሇፌዳራሌ መንግሥት መዯበኛ፣ ካፒታሌና
ሇክሌልች ጠቅሊሊ የበጀት ዴጋፍን ጨምሮ በዴምሩ ብር 211 ቢሉዮን ወጪ ተዯርጓሌ፡፡ ይህም
በበጀት ዓመቱ ተጨማሪ በጀትን ጨምሮ ከታቀዯው ብር 313.4 ቢሉዮን ጠቅሊሊ ወጪ (የፕሮጀክቶች
ዕርዲታን ሳይጨምር) ጋር ሲነጻጸር 67.3 በመቶ አፈጻጸም ያሳየ ሲሆን፣ በ2009 በጀት ዓመት
ተመሳሳይ ወቅት ከነበረው የወጪ አፈጻጸም ጋር ሲነፃፀር ዯግሞ በ21.4 በመቶ (በ37.1 ቢሉዮን ብር)
ብሌጫ አሇው:: ከዚህ ወጪ ውስጥ ከትሬዠሪ ሇክሌልች ዴጋፍ ብር 88.6 ቢሉዮን የተሊሇፈ ሲሆን፣
ይህም ከተያዘው የዓመቱ በጀት 77 በመቶው ሲሆን፣ የአጠቃሊይ ወጪውን 42 በመቶ ዴርሻ ይዟሌ፡፡
በወጪ ረገዴ በታክስ ገቢ አሰባሰቡ ከታያው እጅግ ዝቅተኛ አፈጻጸም አንጻር ከፍ ያሇ መጠን ያሊቸው
ወጪዎችን ወዯ ቀጣዩ በጀት ዓመት ማስተሊሇፍ የግዴ እንዯሆነ ማስገንዘብ እወዲሇሁ፡፡
በአጠቃሊይ እየተገባዯዯ ባሇው የ2010 በጀት ዓመት ከማክሮ ኢኮኖሚ ጉዲዮች አንጻር በታክስ ገቢ፣
በኤክስፖርት እና በውጭ ዕዲ ጫና የታዩ አሳሳቢ አፈጻጸሞች የመንግስትን ሌዩ ትኩረት የሚፈሌጉ
መሆናቸውን ማስገንዘብ እፈሌጋሇሁ፡፡ የታክስ አሰባሰብ ዝቅተኛ አፈጻጸም በማሳየቱ በመንግስት ወጪ
ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ በኤክስፖርት ረገዴ የታየው አፈጻጸምም መሰረታዊ ሇውጥ የታየበት
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ባሇመሆኑ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት የተገኘው መጠን ሊይ ሇመዴረስ እንኳን ብዙ የሚቀር መሆኑን
መረጃው ያስረዲሌ፡፡ የኤክስፖርት መቀዛቀዙም በገቢ ዕቃዎች ሊይ ተፅዕኖ በማሳዯሩ ከውጭ መግባት
ያሇባቸውን መሰረታዊና የሌማት ዕቃዎች ማስገባት ከአሇመቻለም በሊይ ከገቢ ዕቃዎች የሚሰበሰበውን
የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ አፈጻጸም ሉጎዲ እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ባሇፉት ሁሇት
ወራት የታየው የዋጋ ዕዴገት የዋጋ ግሽበት እንዲያስከትሌ አስፈሊጊውን የፖሉሲ እርምጃ ተግባራዊ
በማዴረግ ሇመቆጣጠር ክትትሌ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡

የ2011 የፌዳራሌ መንግስት በጀት
የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ከዚህ ቀጥል የማቀርበው የ2011 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት በጀትን ሇማዘጋጀት የተወሰደ
ዋና ዋና ታሳቢዎችንና ዝርዝር መግሇጫዎችን ይሆናሌ፡፡ የ2011 በጀት ዓመት የሁሇተኛው
የዕዴገትና የትራንስፎርሜሸን ዕቅዴ ዘመን አራተኛ ዓመት ነው፡፡ ይህ የ2011 የፌዳራሌ መንግስት
በጀት ከሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ ነው፡፡ በዚህም መሠረት
በጀቱን ሇማዘጋጀት የሚከተለት የአጠቃሊይ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ታሳቢ ተዯርገዋሌ፣
• ባሇፉት ዓመታት የታየው ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት ቀጣይ እንዯሚሆንና በ2011 በጀት ዓመት
ኢኮኖሚው

በዕዴገትና

ትራንስፎርሜሽን

ዕቅደ

በተመሇከተው

ግብ

አንጻር

በ11

በመቶ

እንዯሚያዴግ ታሳቢ ተዯርጓሌ፤
• የዋጋ ዕዴገትም በሁሇተኛው ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ በተቀመጠው ግብ መሠረት በ2011
የ8 በመቶ አማካይ የዋጋ ዕዴገት እንዯሚኖር ታሳቢ ተዯርጓሌ:: በያዝነው የ2010 በጀት ዓመት
እስካሁን የታየው የዋጋ ዕዴገት ሇ2011 ከተያዘው ግብ አንጻር በተወሰነ መሌኩ ከፍ ያሇ ቢሆንም
በበጀት ዓመቱ መጨረሻ እየተረጋጋ እንዯሚሄዴ ተገምቷሌ፡፡
•

ከዚህም ጋር ተያይዞ የአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት በጊዜው የገበያ ዋጋ (nominal GDP)
በ2011 በጀት ዓመት የ19 በመቶ ዕዴገት እንዯሚኖረው ግምት ተወስዶሌ፡፡

•

በ2011 በጀት ዓመት የገቢ ዕቃዎች ወጪ (Value of goods import) የ9.7 በመቶ ዕዴገት
እንዯሚኖረው

እና

ይህም

ከገቢ

ዕቃዎች

ሇሚሰበሰበው

የጉምሩክ

ቀረጥና

ታክስ

ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም የ2011 የውጭ ምንዛሬ ትንበያ ሇበጀቱ ታሳቢ ተወስዶሌ፡፡
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ከሊይ የተገሇጹት የ2011 በጀት የተመሰረተባቸው አጠቃሊይ የማክሮ ኢኮኖሚ ታሳቢዎች ሲሆኑ፣
በፊስካሌ ፖሉሲው ረገዴ በጀቱ የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ማዕከሌ ያዯረገ እንዱሆንና የፈጣንና
ዘሊቂ ሌማቱን፣ የዴህነት ቅነሳን፣ እንዱሁም ትራንስፎርሜሽንን የሚዯግፍ እንዱሆን ትኩረት
ተሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በ2010 በጀት ዓመት ሇመሰብሰብ ከታቀዯው ብር 201 ቢሉዮን የፌዳራሌ
መንግሥት የታክስ ገቢ በጀት ውስጥ ከብር 50 ቢሉዮን በሊይ እንዯማይሰበሰብ እና ሇ2011 የተያዘው
የታክስ ገቢ ግምት ከ2010 አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር በጣም የተሇጠጠ ዕቅዴ እንዯመሆኑ መጠን
የታክስ አስተዲዯሩን በሌዩ ሁኔታ ማጠናከር የሚጠይቅ ነው፡፡ እንዱሁም እየተመዘገበ ያሇው
የኢኮኖሚ ዕዴገት የታክስ ገቢ አቅም እንዯሚፈጥርና አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው ግምት ውስጥ
ገብቷሌ፡፡ ሇታክስ ገቢ አሰባሰቡ መጠናከር የታክስ አስተዲዯሩን አቅም በመሠረታዊነት ሇመቀየር
የሚያስችሌ የአቅም ግንባታና ላልች ዴጋፎች የሚዯረግ ሲሆን፣ መንግስት የታክስ አጀንዲን ቅዴሚያ
ትኩረት አዴርጎ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታሌ፡፡ መሊ የኢትዮጵያ ህዝቦችና ግብር ከፋዮችም ሇበጀት
ዓመቱ

የተያዘው

የታክስ

ገቢ

ተሟሌቶ

እንዱሰበሰብ

የበኩሊቸውን

ኃሊፊነት

እንዱወጡ

ጥሪ

አቀርባሇሁ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ከሊይ የተዘረዘሩትን ታሳቢዎች ግምት ውስጥ በማስገባት የፌዳራሌ መንግስት የ2011 በጀት ዓመት
ገቢ የውጭ ዕርዲታን ጨምሮ ብር 254.8 ቢሉዮን እንዯሚሆን ታቅዶሌ፡፡ ይህም በያዝነው በጀት
ዓመት የታወጀውን ተጨማሪ በጀት ጨምሮ ይሰበሰባሌ ተብል ከታቀዯው ገቢ ጋር ሲነጻጸር የ1
በመቶ ዕዴገት እንዯሚኖረው የተገመተ ሲሆን በበጀት ዓመቱ ይሰበሰባሌ ተብል ከተገመተው አንጻር
ዯግሞ የ11.9 በመቶ ዕዴገት እንዯሚኖረው ተገምቷሌ፡፡ ከዚህ ውስጥ የታክስ ገቢው ብር 211.1
ቢሉዮን እንዯሚሆን የታቀዯ ሲሆን፣ ሇ2010 በጀት ዓመት ከተያዘው በጀት አንጻር የ5.2 በመቶ
ዕዴገት ያሳያሌ፡፡ ሆኖም በ2010 ይሰበሰባሌ ተብል ከሚጠበቀው አንጻር በ2011 የተያዘው የታክስ ገቢ
ዕቅዴ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ግንዛቤ ሉያዝ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ይህንን በመገንዘብ ዕቅደን ሇማሳካት
ከአሁኑ የተሇየ የአመራር ጥረትን የሚጠይቅ መሆኑን ማስታወስ እወዲሇሁ፡፡
ታክስ ያሌሆኑ ገቢዎች በአመዛኙ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና ከኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ በሚገኘው
የዘቀጠ ትርፍ፣ ከመንግስት ዕቃዎችና አገሌግልቶች ሽያጭ የሚገኝ ገቢ ሊይ የተመሰረተ ሲሆን፣
በ2011 በጀት ዓመት ጠቅሊሊ ብር 24.6 ቢሉዮን ያህሌ ገቢ እንዯሚገኝ ታቅዶሌ፡፡ በ2010 በጀት
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ዓመት የታወጀውን የተጨማሪ በጀት ጨምሮ ከዚህ የገቢ ምንጭ ብር 34.5 ቢሉዮን እንዯሚሰበሰብ
የታቀዯ ሲሆን፣ በ2011 በጀት ዓመት ይህ መጠን በ28.6 በመቶ የሚቀንስ ይሆናሌ፡፡ ሇዚህም ዋናው
ምክንያት በ2010 በጀት ዓመት ሇተጨማሪ በጀት ወጪ መሸፈኛ ከመንግሥት ዴርጅቶች ሽያጭ
(ፕራይቬታይዜሽን) ገቢ ዕቅዴ በመያዙና በ2011 ከዚህ የሚጠበቅ ገቢ ባሇመኖሩ እንዱሁም ሉገኝ
የሚችሇው የዘቀጠ ትርፍ ገቢ ሉቀንስ እንዯሚችሌ በመገመቱ ነው፡፡
ከውጭ ሉገኝ የሚችሇው ሀብት ከሌማት አጋሮች በሚገኝ መረጃና የፋይናንሱን የፍሰት ታሪክ በማየት
የሚሰሊ ነው፡፡ የዚህ ገቢ ምንጭ በሁሇት መሌክ የሚፈስ ነው፡፡ እነዚህም የቀጥታ በጀት ዴጋፍ
(የመሠረታዊ አገሌግልት ከሇሊ ዴጋፍ) እና የፕሮጀክቶች ዕርዲታ ናቸው፡፡ ከመጀመሪያው የዕርዲታ
ምንጭ የሚገኘው ገቢ በቀጥታ ወዯ ፌዳራሌ መንግሥት ግምጃ ቤት የሚፈስና መንግሥት የበጀት
ዴሌዴሌ የሚያዯርግበት ሲሆን፣ ከዚህ ምንጭ በዕርዲታ መሌክ ሇ2011 በጀት ዓመት ይገኛሌ ተብል
የታቀዯው ገቢ ብር 2.3 ቢሉዮን ነው፡፡ እንዱሁም ከፕሮጀክቶች ጋር ቁርኝት ያሇው ዕርዲታ በበጀት
ዓመቱ ብር 16.8 ቢሉዮን እንዯሚሆን ታቅዶሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
የፌዳራሌ መንግሥት የ2011 በጀት ዓመት የወጪ በጀት ዴሌዴሌ የምንከተሇውን የፊስካሌ ፖሉሲ
መሰረት ያዯረገ ሲሆን በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተቀመጡ ቁሌፍ የማህበራዊና
የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን አቅጣጫና ዓሊማዎችን እንዱሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤት የፀዯቀውን
የመካከሇኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካሌ ማዕቀፉን መሠረት አዴርጎ የተዘጋጀ ነው፡፡
በዚህ መሰረት በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተቀመጡ ግቦችን ከማሳካት አንፃር፣
ከመንግሥት የፋይናንስ አቅም፣ መ/ቤቶች ከተሰጣቸው ተሌዕኮና ኃሊፊነት አኳያ ሇውጤቶች፣ ሇዋና
ዋና ተግባራትና ሇፕሮጀክቶች የሚያስፈሌገውን ወጪ በመገምገም በጀቱ እንዱዘጋጅ ተዯርጓሌ፡፡
መ/ቤቶች ሇፕሮግራም በጀት ዝግጅት እንዱረዲ አመሌካች የበጀት ጣሪያ ከዝርዝር መመሪያ ጋር
እንዱዯርሳቸው ከተዯረገ በኌሊ በበጀት ጥሪው መሰረት አስፈፃሚ መ/ቤቶች የበጀት ጥያቄያቸውን
አቅርበው በዚሁ ሊይ በመመስረት የበጀት ስሚ ተከናውኗሌ፡፡
የወጪ በጀቱ የተዘጋጀው የፕሮግራም በጀት አሰራርን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም በጀቱ
ግብዓትን ከውጤት ጋር የሚያዛምዴ፣ ውጤትን በመሇካት፣ ተጠያቂነትን በማስፈን፣ ፖሉሲና
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ስትራቴጂን

መሰረት

በማዴረግ

እቅዴን

ከበጀት

ጋር

ሇማስተሳሰር

እና

የመዯበኛና

የካፒታሌ

ወጪዎችን ሇማቀናጀት በሚያስችሌ መሌኩ ተዘጋጅቷሌ፡፡
የ2011 የወጪ በጀት ሁሇተኛውን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ፤ ዘሊቂ የሌማት ግቦችንና ሇአየር
ንብረት ሇውጥ የማይበገር የአረንጓዲ ሌማት ስትራቴጂ ዓሊማና ግቦችን ሇመተግበር በሚያስችሌ
መሌኩ የተዘጋጀ ነው፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ሇማዴረግ አስፈፃሚ መ/ቤቶች የበጀት ጥያቄያቸውን
በተሰማሩበት መስክ ከሊይ የተጠቀሱትን ሰነድች ዓሊማ ሇማስፈፀም የሚያስችለ ተግባራትን እና
ፕሮጀክቶችን አካተውና ቅዯም ተከተሌ ሰጥተው እንዱያቀርቡ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት የተዘጋጀው
የ2011 የፕሮግራም በጀት የሚከተለትን በዋናነት ታሳቢ አዴርጓሌ፡፡


የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴን(GTP II)፣ ግቦችን እንዱሁም የተዯረሰበትን
አፈጻጸም ታሳቢ በማዴረግ፣



ከ2010 በጀት ዓመት ጀምሮ እየተተገበረ የሚገኘው የወጪ ቅነሳ ስሌት በቀጣይ ዓመትም
ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ፤ ይህም የአስፈጻሚ መ/ቤቶች ውስን የሆነውን ሀብት ሇታሇመሇት ዓሊማ
ብቻ በቁጠባ የመጠቀም ባህሌና የአመሇካከት ሇውጥ በማምጣት ወጪ መቀነስ እንዯሚችለ ታሳቢ
በማዴረግ፣



የ2011 በጀት ዓመት የሶስተኛው ዙር የፕሮግራም በጀት የሁሇተኛ ዓመት እንዯመሆኑ ሇ20102012 የፕሮግራም በጀት ዘመን መ/ቤቶች ካስቀመጡት ስትራቴጂክ ዓሊማ፣ ግቦችና ከሚጠበቁ
ውጤቶች አኳያ እና የ2010 የስዴስት ወራት አፈጻጸምን በመገምገም የ2011 በጀት ዓመት
የፕሮግራም በጀት ተዘጋጅቷሌ፡፡

እነዚህ ከሊይ የዘረዘርኳቸው የአጠቃሊይ የወጪ በጀት ዝርዝር ታሳቢዎች ሲሆኑ የመዯበኛ በጀቱ
የተመሰረተባቸው ዋና ዋና ታሳቢዎች ዯግሞ የሚከተለት ናቸው፡፡


በቀጣይ መንግስት ተቋማዊ ተሌዕኮን በሊቀ ዯረጃ መፈጸምና ከፍተኛ የወጪ ቁጠባና ወጤታማነት
ማረጋገጥ ሊይ ሌዩ ትኩረት እንዯሚሰጥ ታሳቢ በማዴረግ፣ እንዱሁም ባሇበጀት መ/ቤቶች
የመንግስት ፋይናንስ፣ የግዥና የንብረት አስተዲዯር ስርዓትን bt-Âከr mLk# XNd¸tgBሩ
¬úb! b¥DrG½



የአገር ውስጥና የውጭ ሀገር ዕዲ ክፍያን ግምት ውስጥ በማስገባት፣



የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ አዯጋዎች የመከሊከሌና አፋጣኝ ምሊሽ የመስጠት ስራ በመንግስት በኩሌ
በቀጣይ ሇሚሰሩ ስራዎች የሚያስፈሌገውን የፋይናንስ ፍሊጎት ታሳቢ በማዴረግ፣
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እንዱሁም የካፒታሌ በጀት ዴሌዴለም ቀጥል የተመሇከቱትን ዋና ዋና ታሳቢዎች መሰረት በማዴረግ
ተዘጋጅቷሌ፡፡


የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የዘሊቂ ሌማት ዘርፎች እና ማህበራዊና የኢኮኖሚ
ትራንስፎርሜሽን፣ የኢንደስትሪ ሌማትና የኤክስፖርት ማስፋፋት፣ የግብርና ምርታማነትን፣
የመስኖ ሌማት እና የስራ ዕዴሌ ፈጠራ ግቦችን ሇማሳካት እንዱያስችለ በዕቅደ የመጀመሪያ ሶስት
ዓመታት ሇተጀመሩ yµpE¬L ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ እንዱሁም በዕቅደ ዘመን እንዱገነቡ
ታቅዯው እየተገነቡ ሊለ አዲዱስ ዩኒቨርሲቲዎች አስፈሊጊውን በጀት በመዯገፍ፣



bW+ ÍYÂNS +MR l¸µÿዱ PéjKèC yW+ ÍYÂNS FsT bXRG-"nT bbjT
›mt$ l!fS y¸ClWN ygNzB m-N bbjT XNÄ!ÃZ በማዴረግ፣ እና በውጭ ፋይናንስ
የሚካሄደ ፕሮጀክቶች ከመንግስት የሚያስፈሌገውን ተጓዲኝ ፋይናንስ እንዱያዝ በማዴረግ፣



ከፍተኛ

ትምህርትን

በተመሇከተ

በነባር

ዩኒቨርሲቲዎች

ሇትምህርት

ጥራት

አጋዥ

ሇሆኑ

ወርክሾፕ፣ ሊብራቶሪ እና ላልች ፋሲሉቲዎችን ሇማዯረጀት እና ያለትን ነባር ፕሮጀክቶች
ሇማጠናቀቅ እንዱሁም ሇአዲዱስ ዩኒቨርሲቲዎች ከተማሪ ቅበሊ አኳያ ሇግንባታ እና ፋሲሉቲዎችን
ሇማዯራጀት የሚያስፈሌገውን በጀት ታሳቢ በማዴረግ፣


መንገዴን በተመሇከተ ነባር ፕሮጀክቶችን ሇማጠናቀቅ እና በውጭ ፋይናንስ ሇሚካሄደ አዲዱስ
ፕሮጀክቶች የሚያስፈሌገውን ወጪ ታሳቢ በማዴረግ፣



የውሃ መስኖ ሌማት እና የግብርና ዘርፍ ሌማትን ከማፋጠን አንጻር በበጀት ዴሌዴለ ትኩረት
እንዱያገኙ በማዴረግ የካፒታሌ በጀቱ ተዘጋጅቷሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ከሊይ በዝርዝር የቀረቡትን ዋና ዋና ታሳቢዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት የቀረበው አጠቃሊይ
የፌዳራሌ መንግሥት የ2011 በጀት ብር 346.9 ቢሉዮን ሲሆን ይህም ከ2010 ወጪ በጀት ጋር
ሲነጻጸር በብር 12.1 ቢሉዮን ወይም የ3.6 በመቶ ዕዴገት ያሳያሌ፡፡ ከዚሁ በጀት ሇመዯበኛ ወጪ ብር
91.7 ቢሉዮን፣ ሇካፒታሌ ብር 113.6 ቢሉዮን እንዱሁም ሇክሌሌ መንግሥታት ዴጋፍ ብር 135.7
ቢሉዮን እና ሇዘሊቂ የሌማት ግቦች ማስፈጸሚያ ብር 6 ቢሉዮን ተዯግፎ ቀርቧሌ፡፡
ተዯግፎ ከቀረበው ውስጥ ከፍተኛውን ዴርሻ የያዘው ሇክሌሌ መንግሥታት የተመዯበው የበጀት ዴጋፍ
ሲሆን፣ ይህም የጠቅሊሊ በጀቱ 39.1 በመቶ ነው፡፡ ይህም የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት የበጀት
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ዴጋፍ ሇ2010 ከተያዘው ጋር ሲነጻጸር 15.7 በመቶ ጭማሪ አሇው፡፡ ሇ2011 በጀት ዓመት ሇፌዳራሌ
መንግስት የካፒታሌ በጀት የተዯሇዯሇው በሁሇተኛ ዯረጃ ሲገኝ ዴርሻው 32.7 በመቶ ሆኗሌ፡፡ ሇ2011
በጀት የተዯሇዯሇው የካፒታሌ ወጪ በጀት ሇ2010 ከተያዘው ጋር ተመጣጣኝ ነው፡፡ የካፒታሌ በጀት
ወጪ አሸፋፈኑም ከአገር ውስጥ ከሚሰበሰብ ገቢና ከውጭ አገር በሚገኝ ዕርዲታና ብዴር ሲሆን
ከመንግስት ትሬዠሪ፣ ከእርዲታ እና ከብዴር እንዯሚሸፈን የተያዘው የካፒታሌ ወጪ በጀት በቅዯም
ተከተሌ ብር 76 ቢሉዮን (66.9 በመቶ)፣ ብር 16.3 ቢሉዮን (16.4 በመቶ) እና ብር 21 ቢሉዮን
(18.5 በመቶ) ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ሇመዯበኛ ወጪ የተዯሇዯሇው በጀት ከአጠቃሊይ ወጪ በጀት
ዴርሻው 26.4 በመቶ ሲሆን ሇ2010 ከተመዯበው የተስተካከሇ በጀት አንጻር የ4.4 በመቶ ቅናሽ
አሳይቷሌ፡፡
ከአጠቃሊይ የ2011 መዯበኛና ካፒታሌ በጀት ውስጥ 66 በመቶ ዴርሻ ያሊቸው ትምህርት፣ መንገዴ፣
ግብርና፣ ውሃ፣ ጤና፣ ኢንደስትሪ፣ ከተማ ሌማት፣ የከተማ ምግብ ዋስትናና ሌማታዊ ሴፍቲኔት
ፕሮግራሞች ናቸው፡፡ በመሆኑም በጀቱ በዘሊቂ ሌማት፣ በኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን እና በዴህነት
ተኮር ክፍሊተ ኢኮኖሚና የመሠረተ ሌማት አውታሮችን በማስፋፋት ሊይ ያመዘነ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡
ከዚህም በሊይ የብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት ሇሚያካሂዶቸው አጠቃሊይ ማሕበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ
የሌማት እንቅስቃሴዎች የሚያስፈሌገውን የወጪ ፍሊጎት ሇመሸፈን እንዱቻሌ ከፍተኛ የበጀት ዴጋፍ
መመዯቡን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በጥቅለ የ2011 በጀት በሁሇተኛው ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ
የተቀመጠውን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽንን አቅጣጫ ሇመተግበር የሚያግዝ እንዯሆነ ሇመጠቆም
እወዲሇሁ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ከዚህ በሊይ በዝርዘር ሇማቅረብ እንዯሞከርኩት በ2011 በጀት ዓመት የፌዳራሌ መንግስት ከሃገር
ውስጥ የገቢ ምንጮች እንዱሁም ከውጭ አገር ዕርዲታና ብዴር በዴምሩ ብር 287.6 ቢሉዮን ገቢ
እንዯሚሰበሰብ በዕቅዴ ተይዟሌ፡፡ እንዱሁም ሇመዯበኛ፣ ሇካፒታሌ እና ሇብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታት
የበጀት ዴጋፍና የዘሊቂ ሌማት ግቦች ማጠናከሪያ ወጪ ጠቅሊሊ ብር 346.9 ቢሉዮን በጀት ተዯግፎ
ቀርቧሌ፡፡ በዚህም መሠረት በታቀዯው የፌዳራሌ ገቢና ተዯግፎ በቀረበው የወጪ በጀት መካከሌ
የብር 59.3 ቢሉዮን የበጀት ጉዴሇት ይታያሌ፡፡ ይህንንም የበጀት ጉዴሇት ከሃገር ውስጥ በሚገኝ
ብዴር ሇመሸፈን ታቅዶሌ፡፡ የሀገር ውስጥ ብዴር መጠኑ ከአጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት አንጻር
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2.3 በመቶ ሲሆን፣ ይህም የማክሮ ኢኮኖሚውን ሇማረጋጋት ተግባራዊ ከሚዯረገው የገንዘብ ፖሉሲ
ጋር የተጣጣመ ከመሆኑም በሊይ በዋጋ ንረት ሊይ የጎሊ ተፅዕኖ እንዯማያሳዴር ግምት ውስጥ
ገብቷሌ፡፡

የተከበሩ አፈ ጉባኤ
የተከበራችሁ የምክር ቤቱ አባሊት
ሇ2011 በጀት ዓመት የሌማት ተግባራት ማስፈጸሚያ እንዱውሌ ተዯግፎ የቀረበው የፌዳራሌ
መንግስት በጀት ዝርዝር ከዚህ በሊይ እንዲቀረብኩት ሲሆን፣ በጀቱ ሇአገራችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ
ዕዴገት የሚያስፈሌገውን አስተዋፅኦ እንዱያበረክት ሇተግባራዊነቱ ከመቼውም ግዜ በሊይ መረባረብ
እንዯሚያስፈሌግ ሇተከበረው ም/ቤት እና ሇኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙለ ሇማስገንዘብ እወዲሇሁ፡፡
እንዱሁም በቀሪዎቹ የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ዓመታት እስከአሁን የተገኘውን
መሌካም ውጤት በማስቀጠሌና ዴክመት በታየባቸው የሌማት እንቅስቃሴዎች ሊይ ከፍተኛ ትኩረት
በመስጠት ያሊሳካናቸውን ግቦች ሇማካካስ ከምንጊዜውም በበሇጠ የሕብረተሰቡን ተሳትፎ በማጠናከርና
ተነሳሽነትን በማጎሌበት የበሇጠ ስኬት ማስመዝገብ ይኖርብናሌ፡፡
የመንግሥት ወጪ በጀት መጽዯቅ የበጀት ኡዯቱ መነሻ እንጂ በራሱ መጨረሻ እንዲሌሆነ የሚታወቅ
ሲሆን፣ በጀቱ ተግባራዊ የሚዯረገው ዓመቱን በሙለ በሚተገበረው የበጀት አስተዲዯር ነው፡፡ በሚገባ
ተሰሌቶ፣ የመንግሥትን የሌማት ፖሉሲ ግብና ዓሊማ አገናዝቦ፣ በትክክሇኛ አቅጣጫ የተቀመረው
የመንግስት

በጀት

ተግባራዊነት

አያስገኝም፡፡

ይህን

መሰለ

የበጀት

ኃሊፊነት

አስተዲዯሩ

የሚወዴቀው

የተሳሇጠ
የበጀት

ካሌሆነ

የሚፈሇገውን

ጥያቄያቸውን

በትኩረት

ውጤት
አቅርበው

በውይይትና በመግባባት የተዯሇዯሇሊቸውን በጀት የማስተዲዯር ተግባር በሚያከናውኑ የመንግሥት
አስፈጻሚ አካሊት (የራሴን የሚኒስቴር መ/ቤት ጨምሮ) ኃሊፊዎችና ሠራተኞች ሊይ ነው፡፡
የሌማት ዕቅዴን ሇማስፈጸም እንቅፋት የሆኑብንን የማስፈጸም አቅም መዲከም፣ የፋይናንስ ውስንነት
በተሇይም የታክስ ገቢ ማነስ፣ ዝቅተኛ የአገር ውስጥ ቁጠባ፣ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን፣
እና የወጪ ንግዴ መዲከም ማነቆዎች ሇመፍታት የተጠናከረ ጥረት ማዴረግ ይጠበቅብናሌ፡፡ ስሇዚህም
በጀቱን ካሇፉት ዓመታት በተሇየ መንፈስ ተፈጻሚ ሇማዴረግ ሁለም የበኩለን እንዱወጣ ጥሪዬን
አስተሊሌፋሇሁ::
ሇ2011 ተዯግፎ የቀረበው ይህ ረቂቅ የመንግስት በጀት ካሇፉት ዓመታት በጀት ጋር ሲነጻጸር በጣም
ከፍተኛ ነው፡፡ በበጀት ዓመቱ ሇማከናወን የያዝናቸውን የዘሊቂ ሌማትና ትራንስፎርሜሽን ግቦችና
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ተጓዲኝ ተግባራትን ሇማሳካት ከፍተኛ ሚናም ይኖረዋሌ፡፡ በመሆኑም ሁለም ባሇበጀት መ/ቤቶች
የተመዯበሊቸውን በጀት ሇታሇመሇት ዓሊማ በቁጠባና በሊቀ ውጤታማነት ጥቅም ሊይ እንዱያውለ
ሇማሳሰብ

እወዲሇሁ፡፡

በተጨማሪም

ባሇበጀት

መ/ቤቶች

የሚመዯብሊቸውን

በጀት

የመንግስት

ፋይናንስ፣ የግዥ እና የንብረት አስተዲዯር ህጎችን ብቻ ተከትሇው ስራ ሊይ እንዱያውለ እያሳሰብኩ
ይህንን ሇማረጋገጥ እንዱቻሌ የሚዯረገው የክትትሌና የቁጥጥር ስራ እንዯዚሁም የተጀመረው
ተጠያቂነትን

የማረጋገጥ

እንቅስቃሴ

ተጠናክሮ

እንዯሚቀጥሌ

ሇመግሇጽ

እወዲሇሁ፡፡

ሇዚህም

የተከበረው ምክር ቤት በቋሚ ኮሚቴዎቹ አማካኝነት የሚያዯርገው ክትትሌና ግምገማ አጋዥ ሆኖ
እንዯሚቀጥሌ ጽኑ እምነቴ ነው፡፡
በአጠቃሊይ የ2011 በጀት በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ እንዱሆን እየተመኘሁ፣ የበጀት ዝግጅቱ የተሳካ
እንዱሆን የበጀት ጥያቄያቸውን በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲና በተዘጋጀው የበጀት ሥርዓት መሰረት
ሊቀረቡ አስፈጻሚ አካሊት፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ረቂቅ በጀቱ ሊይ ሰፊ ውይይት በማካሄዴ
በወቅቱ ሇዚህ ምክር ቤት እንዱቀርብ በማዴረጉ፣ ገቢ ሰብሳቢ ክፍልችም ዝርዝር የገቢ ዕቅዴ
በማዘጋጀት እንዱሁም፣ የመገናኛ ብዙኃን ተቋማት የበጀት መረጃዎችን ሇሕዝብ በማስተሊሇፍ
ሊዯረጉት አስተዋጽኦ በመ/ቤቴና በምክር ቤቱ ስም ሊመሰግን እወዲሇሁ፡፡
በመጨረሻም

ይህን

ተዯግፎ

የቀረበውን

የ2011

ፕሮግራም

በጀት

የተከበረው

ምክር

እንዱያፀዴቀው በአክብሮት እጠይቃሇሁ፡፡

የሊቀ ብሔራዊ መግባባትና ዱሞክራሲያዊ አንዴነት
ሇሊቀ ሀገራዊ ስኬት!!!
በጀት ሇውጤት!!!
አመሰግናሇሁ፡፡
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