سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
رازیني فرهنگي اتیوپي
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وضعيت اقتصادي
اتيوپي يكي از كشورهاي فقير جهان بشمار مي رود و فقر و خشكسالي هاي پياپي به همراه
كشاورزي ضعيف تك محصولي فشارهاي مضاعفي را بر اقتصاد اين كشور وارد آورده است .اين در
حالي است كه اتيوپي بصورت بالقوه از ذخائر و ثروت هاي طبيعي و خدا دادي قابل توجهي همچون
معادن طال ،پالتين ،مس ،پتاس و گاز طبيعي نيز برخوردار است كه در صورت بهره برداري مطلوب و
روي كار آمدن رهبران با كفايت اين ذخائر مي توانستند در راستاي پيشرفت و سازندگي كشور مورد
بهره برداري مطلوب قرار گيرند.
ساختار اصلي اقتصاد اتيوپي بر فعاليت هاي كشاورزي استوار است.در واقع كشاورزي با دارا بودن
بيش از  45درصد از توليد ناخالص داخلي 90 ،درصد از صادرات و  80درصد از اشتغال ركن اصلي و
اساسي اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد .از سوي ديگر ،كشاورزي اتيوپي كه محدود به توليد
برخي از محصوالت خاص است ،اقتصاد اين كشور را نيز عمدتا به اين سمت هدايت كرده است به
طوري كه حدود  16تا 20ميليون نفر از جمعيت اين سرزمين به كشت قهوه مشغولند و اين محصول
تقريباً  10درصد از توليد ناخالص داخلي اتيوپي را شامل مي شود .دامپروري و صنايع ديگر بخش
هاي اقتصاد اتيوپي را تشكيل مي دهند.
اقتصاد اتيوپي در دوره حاكميت هايال سالسي و از زمان بازپس گيري اين كشور از چنگال ايتاليا در
سال  1941ميالدي در وضعيت نامناسبي قرار داشت و خشكسالي و قحطي هاي مكرر در دهه هاي
 1950و  1960به همراه نوسات قيمت قهوه در بازارهاي جهاني و جنگ خونين داخلي در اريتره
ضربات سختي بر اقتصاد شكننده اين كشور وارد آوردند .در دهه هاي  1970و  1980ميالدي نيز
تداوم جنگ داخلي اريتره و نابساماني هاي متعاقب كودتاي نظاميان درگ به همراه جنگ هشت
ماهه سال هاي  1977و  1978با سومالي ،شورش مردمان تيگره و چند خشكسالي عظيم در
مناطق مختلف كشور وضعيت اقتصادي اتيوپي را به مرحله هشدار دهندهاي رساند بطوري كه اين
2

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران -آدیس آبابا

كشور چند سال متوالي در انتهاي جدول فقيرترين كشورهاي جهان جاي گرفت .عالوه بر آن تالش
منگيستو براي توسعه اقتصاد سوسياليستي و دولتي نيز نتايج معكوسي ببار آورد .پس از سقوط هايال
ماريام و روي كار آمدن ملس زناوي؛ وضعيت اقتصادي كشور تا حدودي بهبود يافت و حركت
تدريجي خصوصي سازي در حوزه هاي مختلف كسب و كار؛ صنعت ،بانكداري ،كشاورزي ،تجارت و
بازرگاني كشور را تا حدودي از وضعيت ركود خارج ساخت .با اين حال جنگ با اريتره در سال هاي
 1998تا  2000ميالدي بخش زيادي از توان اقتصادي اتيوپي را تحليل برده و موجب كاهش
سرمايه گذاري هاي خارجي ،وضع ماليات هاي سنگين در دوره جنگ ،افزايش تورم و انباشت
نقدينگي شد.
اقتصاد اتيوپي پس از پايان جنگ با اريتره و جذب سرمايه هاي خارجي و كمك هاي كشورهاي
غربي بتدريج به شرايط مطلوب خود بازگشت بطوري كه اين كشور در سال  2007سريع ترين رشد
اقتصادي را در ميان كشورهاي زير صحرا به خود اختصاص داد .اين وضعيت طي چند سال گذشته
نيز ادامه يافته و در سال هاي 2008تا  2011اتيوپي از رشد اقتصادي چشمگير  11/9درصدي
برخوردار بوده است كه نمايانگر رشد اقتصادي كشور مي باشد.
در حال حاضر عالوه بر نيروي كار عظيمي كه در بخش كشاورزي مشغول فعاليت هستند ،مشاغل
ديگري نيز در ارتباط با خريد و فروش ،فرآوري و صادرات محصوالت كشاورزي رونق يافته اند .جداي
از آن بخش هاي توليدات صنعتي ،ساختمان سازي و خدمات نيز از رشد چشمگيري برخوردار بوده
اند .مصنوعات اين كشور نيز از جايگاه مهمي در اقتصاد اتيوپي برخوردارند و فرآورده هاي خوراكي،
منسوجات ،مواد شيميايي ،سيمان و برخي آلياژهاي فلزي صنايع مهم اين كشور را شامل مي شوند.
بيشتركارخانه ها و مراكز توليد صنعتي اتيوپي در آديس آبابا متمركز شده اند.
اتيوپي در بخش كشاورزي توليد كننده انواع غالت ،قهوه ،نيشكر ،دانه هاي روغني و سيب زميني و
در بخش دامپروري توليد كننده دام هايي نظير گاو و گوسفند و شتر و همين طور پشم و پوست
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است كه در اين ميان ،چرم بز و گوسفند مهم ترين اقالم صادرات اتيوپي را تشكيل مي دهند.
جداي از آن فعاليت هاي مربوط به توريسم و گردشگري نيز از اركان مهم اقتصاد كشور بشمار مي
روند و بخشي از درآمد ارزي كشور از طريق ورود گردشگران خارجي و خدمات توريستي ارائه شده
به آنان تامين مي گردد .كمك هاي خارجي نيز بخشي از اقتصاد اين كشور را پوشش مي دهد و هر
سال نزديك به  5تا  10درصد از درآمد ملي كشور از اين طريق تامين مي گردد.
الزم بذكر است عليرغم بهبود نسبي وضعيت اقتصادي؛ نرخ تورم در اتيوپي رشد قابل مالحظه اي
داشته و مردم از بابت گراني قيمت كاالهاي اساسي تحت فشار قرار دارند .عالوه بر آن اقتصاددانان
بانك جهاني معتقدند با وجود بهبود وضعيت اقتصادي اتيوپي؛ سهم بخش توليد در اقتصاد اتيوپي
هنوز اندک و تنها  13درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد .
پيش بيني بانك جهاني در خصوص وضعيت اقتصادي اتيوپي به شرح زير مي باشد.
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کشاورزي
اتيوپي اساسا كشوري مبتني بر كشاورزي است و كشاورزي ستون فقرات اقتصاد اتيوپي را تشكيل
ميدهد بطوري كه نيمي از توليد ناخالص ملي 83/9 ،درصد از صادرات و  80درصد از كل نيروي كار
اتيوپي را در خود جاي داده است .با اين حال مشكالتي همچون خشكسالي هاي مكرر ،حمله ملخ ها
به مزارع كشاورزي ،از بين رفتن اراضي حاصلخيز كشور در نتيجه چراي بي رويه دام ها ،جمعيت
زياد كشور و عدم بكارگيري شيوه هاي نوين در امر كشاورزي موجبات عدم پيشرفت اين بخش مهم
از اقتصاد كشور را در دهه هاي گذشته فراهم آورده است.
در حال حاضر مهم ترين محصوالت كشاورزي اتيوپي را قهوه ،ذرت ،غالت ،دانه هاي روغني ،نيشكر،
انواع ميوه و سبزيجات تشكيل مي دهند .اتيوپي دومين توليد كننده ذرت در آفريقا است و بيشترين
تعداد دام را در قاره آفريقا در خود جاي داده است .مهم محصول صادراتي اتيوپي قهوه است كه
حدود  26/4درصد درآمد ارزي اتيوپي از صادرات اين محصول تأمين ميشود و امرار معاش 20
ميليون نفر در اين كشور به اين محصول بستگي دارد.

معادن
اتيوپي از نظر ذخائر معدني كشور نسبتا ثروتمندي محسوب مي شود با اين حال بسياري از معادن
اين كشور هنوز كشف و بهره برداري نشده اند از اين روي معادن ،بخش كامالً كوچكي از اقتصاد
اتيوپي را تشكيل مي دهند .بر اساس مطالعات صورت گرفته اين كشور داراي معادن طال ،پالتين،
نفت ،ذغال سنگ ،شيشه ،سنگ هاي قيمتي ،خاک چيني ،سنگ آهن ،سديم و تانتالوم است؛ با اين
حال تنها معادن طالي كشور قابل توجه و بارز است و پيش بيني مي شود منابع عظيمي از طال در
اين كشور وجود داشته باشد .استخراج نمك از بسترهاي نمكي عفار و همچين از ديره و افدر 1در
جنوب نيز هر چند از نظر مصرف داخلي داراي اهميت است ولي در زمينه صادرات نقشي ندارد.
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انرژي آبي و جنگل ها از ديگر ذخائر طبيعي اتيوپي محسوب مي شوند .اين كشور حدود  90درصد
انرژي الكتريكي مورد نياز خود را از طريق نيروي آب و توربين هاي آبي تأمين ميكند اين در حالي
است كه توليد برق در اتيوپي ،وابسته به بارندگي فراوان است .توانايي فعلي توليد برق اتيوپي ،حدود
 2000مگاوات است و براساس طرح هاي در دست اجرا قرار است اين بخش به  10000مگاوات
افزايش يابد .اين در حالي است كه كمتر از نيمي از شهرها و شهرک هاي اتيوپي به شبكه سراسري
و ملي برق متصل هستند در عين حال مردم اتيوپي از جنگل و درختان آن به عنوان در دسترس
ترين منبع انرژي و سوخت استفاده مي كنند كه نتيجه آن كاهش فراوان جنگل هاي مناطق مرتفع
اتيوپي در سه دهه اخير بوده است.
البته در چند سال اخبر تالش زيادي براي راه اندازي و آبگيري سد بزرگ رنسانس صورت گرفت
هاست و همين اقدامات اتيوپي كه در مسير باالسري رود نيل قرار دارد باعث اختالفات زيادي ميان
اتيوپي و سودان و مصر گرديده و گاهي دامنه اين اختالفات به نزديكي جنگ نظامي نيز كشيده شده
است  .اتيوپي با همه مخالفت هاي بين المللي در سال  2020اين سد را آبگيري نمود و باعث شور و
شعف زيادي در كشور گرديد و به نحوي آبگيري سد را نمادي از غرور و اتحاد ملي تبديل نموده
است.
عمليات اكتشاف نفت نيز در اين كشور از چندين دهه قبل آغاز شده است با اين حال هنوز سرمايه
گذاري سنگيني در اين خصوص صورت نگرفته است .نخستين اكتشافات براي كشف سفره هاي
نفتي در اتيوپي در دوره حاكميت هايال سالسي آْغاز شد و امپراطور سالسي در سپتامبر 1945
امتيازي پنجاه ساله را براي حفاري و كشف منابع نفتي به شركت نفتي سوكوني واكيوم1اعطاء كرد
با اين حال اين عمليات نتيجه چنداني بدنبال نداشت و پس از مدتي متوقف گشت2 .اكتشاف نفت
1
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 2در حال حاضر نفت مورد نياز كشور از طريق واردات محصوالت تصفيه شده تأمين مي شود .بخشي از نفت وارداتي مورد نياز
نيز از راه خشكي و از طريق سودان وارد مي گردد .
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در دهه هاي  1980 ،1970و  1990مورد توجه دولت اتيوپي نبود با اين حال دولت ملسزناوي در
دسامبر  1999با هدف كشف ميدانهاي نفتي در اين كشور قراردادي به ارزش  1/4ميليارد دالر با
شركت نفتي مالزيايي پتروناس امضاء كرد و پتروناس عمليات اجرائي خود را براي توسعه يك ميدان
گازي بزرگ در منطقه مجاور با سومالي آغاز كرد با اين حال اقدامات اجرايي اين پروژه در سال
 2010متوقف شد و پتروناس سهم خود را به يك شركت نفتي ديگر واگذار كرد .در حال حاضر در
اين ميدانهاي گازي كشور چين مشغول فعاليت مي باشد.
در حال حاضر طرح هايي براي بهره برداري از ذخاير گازي مناطق كم ارتفاع جنوب شرقي اتيوپي
كه ميزان آنها حدود  4تريليون متر مكعب ( )110×910m3تخمين زده مي شود نيز در مرحله
عملياتي است .عمليات اكتشاف منابع نفت و گاز در منطقه گامبال در مرز با سودان نيز با كمك چند
شركت چند مليتي غربي در جريان است.
صادرات و واردات
بخش اعظم تجارت خارجي اين كشور را صادرات و واردات كاالهاي مختلف تشكيل مي دهند و
تقريبا بخش اعظم درآمد ساليانه اتيوپي از طريق تجارت خارجي تامين مي گردد.
همان طور كه اشاره شد قهوه مهم ترين كاالي صادراتي اين كشور است .ديگر اقالم صادراتي عمده
اين كشور عبارتند از:
حيوانات (دام) زنده ،چرم و محصوالت چرمي ،مواد شيميايي ،طال ،دانه هاي روغني ،انواع گل ،ميوه،
سبزيجات و چات.
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اقالم صادراتي اتيوپي عمدتا به كشورهاي آلمان  ،چين  ،ژاپن  ،آمريكا  ،عربستان سعودي  ،جيبوتي
و ايتاليا صادر مي گردند.
مهم ترین کاالهای وارداتی اتيوپی نيز عبارتند از:
مواد غذايي ،نفت و محصوالت آن مواد شيميايي ،ماشينآالت وسايل نقليه موتوري غله و منسوجات
كه عمدتا از كشورهاي عربستان سعودي ،چين ،هند ،ايتاليا و آلمان وارد ميشوند.
الزم بذكر است جداي از صادرات و واردات رسمي ،بخش مهمي از اقالم تجاري وارداتي و صادراتي
كشور نيز از طريق مبادالت مرزي روستاييان و دامداران محلي به صورت غيررسمي و تحت نظارت
مقررات منطقه اي و مرزي انجام مي شود .برخي اطالعات نمايانگر آن است كه در حدود  30تا40
درصد از تجارت خارجي اتيوپي ،از طرق غيررسمي و غير اداري انجام مي گيرد و بيشتر شامل فروش
دام هاي زنده نظير گوسفند ،شتر و بز است كه از طريق اتيوپي به سومالي ،كنيا و جيبوتي فروخته
مي شوند .ارزش تقريبي اين معامالت بين  250تا  300ميليون دالر در سال برآورد مي شود .اين
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نوع تجارت ،به پايين نگاه داشتن قيمت خوراک ،افزايش امنيت غذايي ،فرونشاندن تنش هاي مرزي
و افزايش اتحاد منطقه اي كمك ميكند .در عين حال خطراتي همچون انتشار آسان بيماري ها در
مناطق مرزي در اين نوع تجارت بدون قرارداد و سند (كه ويژگي بارز آنهاست) وجود دارد .به عالوه
دولت اتيوپي به دليل از دست دادن درآمدهاي حاصل از ماليات و درآمدهاي ارزي از اين گونه
مبادالت مرزي رضايتي ندارد از اين روي طي چند سال اخير راهكارهايي براي ثبت و قانونمند كردن
اين قبيل خريد و فروش ها درنظر گرفته شده است.

اعتياد به چات
اعتياد به چات طي چند دهه گذشته در كشور اتيوپي رايج گرديده و استقبال گروه هاي مختلف
اجتماعي از اين ماده مخدر به اندازه اي بوده كه از آن به عنوان معضل اجتماعي نوظهور ياد مي
گردد .چات 1كه در كشورهاي مختلف آسيائي و آفريقايي با نام هاي مختلفي شناخته مي شود
گياهي هميشه سبز است كه در مناطق مرتفع و در امتداد سواحل شرقي آفريقا ،از اتيوپي تا آفريقاي
جنوبي؛ افغانستان ،يمن و ماداگاسكار كشت مي شود.
هرچند اين گياه داراي برخي مصارف پزشكي است ولي امروزه عمدتا به عنوان مادهاي مخدر مورد
استفاده قرار مي گيرد .شايع ترين روش استفاده از چات ،جويدن برگ تازه و نگاه داشتن آن در
دهان است .چات بصورت دم كرده نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و در برخي كشورها ،برگ خشك
شدۀ آن را همچون سيگار دود مي كنند.
گفته ميشود كه منشأ اين گياه خماري آور و محرک ،اتيوپي بوده است و از اين كشور به ساير
كشورهاي آفريقايي راه يافته است .اين در حالي است كه روايتهاي افسانهآميز در جامعة مسلمان
اتيوپي ،به اين گياه جنبهاي مقدس داده و ورود آن را به كشور به مبلغان و مجاهدان مسلماني مانند
اباذرالبكري نسبت داده است.
1

cathaedulls
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سنت جويدن چات در اتيوپي و ديگركشورهاي آفريقايي ،جنبة سنتي و فراگير دارد و مردم به
صورت دستهجمعي آن را مصرف ميكنند .شخصي كه براي نخستين بار چات را مصرف ميكند،
احساس گيجي ،خماري و طپش قلب ميكند و به تدريج ،حسي از سرخوشي جايگزين اين احساس
ميشود.

1

 1از نظر تركيب شيميايي ،گياه چات حاوي مادهاي مخدر موسوم به كاتينون است كه نوعي محرک طبيعي به شمار ميرود و در
اياالت متحده ،همراه با هروئين و كوكائين در گروه مواد مخدر دستة اول جاي دارد .كاتينون موجود در برگهاي تازۀ چات بعد
از خشك شدن گياه به مادۀ كم اثرتري به نام كاتئين تبديل ميشود .كاتئين به سرعت از طريق دهان جذب شده و بر سيستم
عصبي بدن ،تأثير مي گذارد .مصرف چات ،به مرور باعث اختالل در تمركز حواس و تعادل روحي مصرف كننده ميشود و حتي
ممكن است در برخي افراد ،حالت تهاجمي ايجاد كند .مجلة انجمن پزشكي آمريكا ،در گزارشي در سال  2000مصرف چات را
در مردان ،موجب كاهش ميل جنسي و ناتواني جنسي دانسته و هشدار داده است كه مصرف مداوم آن ميتواند به عقيم شدن
بيانجامد .مهمترين آثار چات بر بدن ،پديدار شدن ميزان متوسطي از نشئگي و هيجان است كه اغلب با پر حرفي همراه است .
مصرف زياد آن نيز ممكن است موجب تشديد فعاليت و بروز رفتارهاي جنون آميز گردد .قهوهاي بودن رنگ دندانها از عاليم
اعتياد به چات است و عصبانيت ،بيخوابي و ديدن كابوس نيز از عوارض مصرف آن به شمار ميرود.
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اعتياد به چات عوارض اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مهمي در كشورهاي محل كشت و مصرف آن
منجمله اتيوپي بر جاي گذاشته و گسترش اعتياد به آن ،معضل فرهنگي و اجتماعي جديدي در اين
كشور به شمار ميرود .با اين حال سودآور بودن كشت اين گياه موجب ادامة توليد آن در اتيوپي
شده است بطوري كه بيش از  93هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي اين كشور به كشت چات
اختصاص دارد و اين گياه پس از قهوه ،دومين محصول مهم صادراتي اتيوپي محسوب ميشود.
هرچند در حال حاضر ورود چات به اياالت متحده و بسياري از كشورهاي اروپايي ممنوع شده و در
برخي كشورها ،توليد و توزيع چات از طريق شبكههاي مافيايي صورت مي گيرد با اين حال توليد و
توزيع چات در كشور اتيوپي آزاد است و دولت تاكنون محدوديتي براي كشت و توزيع آن اعمال
نكرده است .برخي از انديشمندان اتيوپيائي درآمد قابل توجه حاصل از صادرات چات  ،ناتواني دولت
در پرداخت غرامت به كشاورزان براي نابود كردن مزارع چات و اشتغال سطح وسيعي از نيروي كار
كشور در تهيه و توزيع اين گياه را دليل اصلي ادامه توليد چات در اتيوپي مي دانند.
نتبجه گيری:
با توجه به موارد ذكر شده در باال ،كشور اتيوپي عليرغم دارا بودن پتانسيل هاي بسيار در حوزه هاي
مختلف ،ولي قابليت جذب سرمايه گذاري خارجي (بجز چين) را نداشته و طبيعتا در حوزه هاي
اقتصادي با كشورمان نيز تعاملي سازنده وجود نداشته و مهمترين موانع براي توسعه روابط موجود
عبارتند از:
 عدم برگزاري مرتب اجالس كميسيون همكاري هاي اقتصادي مشترک فيمابين دو كشور
كه اين مورد به شدت در توسعه روابط فرهنگي فيمابين نيزتاثيرگذار بوده است
 وجود بوروكراسي و فساد اداري گسترده در اتيوپي
 عدم وجود نقدينگي الزم در كشور اتيوپي
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 عدم وجود نيروي متخصص و توان فني باال در كشور اتيوپي
 عدم وجود خطوط مستقيم هوايي بين كشورمان و اتيوپي
 عدم وجود راه دريايي (كشور اتيوپي محصور در خشكي است)
 عدم وجود خطوط راه آهن گسترده در كشور اتيوپي
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