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የአፍሪካ ግብርና እንዴት የአየር ለውጥን መላመድ ይችላል? ከኢትዩጵያ እና ደቡብ አፍሪካ ተመክሮ 

ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት የሚታየው ለችግር ወይም ለአደጋ ከመጋለጥ ሽ
ሽት(Risk Aversion) በኢትዮጵያ ከተደረገ ጥናታዊ ሙከራ የተገኘ መረጃ

በማደግ ላይ ያሉና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሃገራት የግብርና ምርቶቻቸው በዓይነት የ
ተወሰኑ ናቸው፡፡ ዋና ዋናዎቹ ነባር የሰብል ዓይነት እና የከብት እርባታ ሲሆኑ፤ የሰ
ብል ምርት በዝናብ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ አብዝኛውን ጊዜ ከዝናብ ጋር ተያያ
ዥነት ላላቸው አደጋ በጣም የተጋለጠ ነው፡፡ የብድርና የኢንሹራንስ ዋስትና ባለማደ
ጉ ወይንም ባለመስፋፋቱ ሊከሰት የሚችለውን ችግር ተጋላጭነት ለሦስተኛ ወገን ማ
ስተላለፍ አይችሉም፡፡በዚህም ምክንያት በግብርና ሙያ ላይ የተሰማሩ ቤተሰቦች/ግለ
ሰቦች የኢንቨስትመንትና የእርሻ ምርት ውሳኔዎቻቸው በከፊል ብቻ ስለሚጠቀሙ ለ
ውድቀት ይዳርጋሉ ተብለው በሚታወቁ አደጋዎች ላይ ነው። ይህም ይገኛል ተብሎ 
የሚገመተው የተጣራ ገቢ ከፍተኛ ቢሆንም እንኳን እነዚህ ቤተሰቦች አዳዲስ የግብ
ርና ቴክኖሎጂዎችን ግባቶችን ለመጠቀም ለዘብተኛ የመሆን አዝማሚያ እንዲታይባ
ቸው ያደርጋል። በእርግጥ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተስማሚ የሆነ ሥራ ለመሥ
ራት የሚያስችሉ በእርሻ ላይ የተመሰረቱ ስትራቴጂዎችን ለመለየት ዝቅተኛ ገቢ ያ
ላቸው ገበሬዎች የተጋላጭነትን ባህርያት (risk behavior) መረዳታቸው በጣም አ
ስፈላጊ ነው።

ይህ አጭር ማብራሪያ በእርሻ የሚተዳደሩ ቤተሰቦች በእንዲህ ያለ ሁ
ኔታ ውስጥ ተጋላጭነትን (risk) ምን ያህል እንደሚያስወግዱና ተጋላጭ
ነትን የማስወገድ ባህርያቸውን በምርምር ጥናት ላይ የተመሰረተ ነው። አ
ጥኚዎቹ በሙከራ ላይ የተመሰረተ ጥናት አድርገው አነስተኛ የእርሻ ቦታ 
ያላቸው የኢትዮጵያ ገበሬዎች ስለተጋላጭነት ያላቸውን አመለካከት ይገል
ጻሉ፣ የስትራቴጂም አቅጣጫ ይጠቁማሉ።

በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ግብርና ውስጥ የሚታይ ለችግር/ለአደጋ 
ተጋላጭነት (Risk)
ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ በግብርና ሥራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦ
ች በዝናብ ወቅት መዛባትና መጠን መብዛት ወይም ማነስ የሚያስከትለው 
የሰብል ምርታማነትን የመቀነስ አደጋ፣ በተላላፊ በሽታዎች ምክንያት ለሚ
ከሰት የእንስሳት ሞትንና፣ የምርት መሸጫ ዋጋ መዋዠቅ ጨምሮ ለብዙ 
አደጋዎች ይጋለጣሉ። የግብርና ምርት ግብዓት በሰብል በሽታዎች፣ በጎር
ፍ፣ በውርጭ፣ በጦርነት እና በወንጀል ምክንያትም ይቀንሳል። እነዚህ ሁ
ሉ ደግሞ በገቢያቸው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ሊያስከትሉ የሚችሉ ናቸው።

የእነዚህ ዓይነት አደጋዎች መኖር በግብርና ሥራ ላይ የተሰማሩትን 
ግለሰቦች አስተሳሰብን የመለወጥ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ይታወቃል፡፡ ለ
ምሳሌ አርሶ አደር ቤተሰቦች፤ የሚቻለውን ያህል ትርፍ ለማግኘት መደረ
ግ ካለበት ጋር ሲወዳደር ተፈላጊ ከሆነው በታች አነስተኛ ማዳባሪያ፣ ጥቂ
ት ምርጥ ዘሮችና አነስተኛ የሆኑ ሌሎች የምርት ግብዓቶችን ሲጠቀሙ 
ይታያሉ። ስለ አደጋ ተጋላጭነት ባላቸው ግንዛቤ ምክንያት ሕይወትን ሊ
ያሻሽሉ የሚችሉ መልካም እድሎችን ላለመጠቀም የሚወስኗቸው ውሳኔዎ
ች በፖሊሲ ስትራቴጂ ላይ ከፍተኛ አሉታዊ እንድምታ አለው። አብዛኞቹ
ን የግብርና የአደጋ ተጋላጭነቶች ለመቋቋም የሚረዱ ምርት ከመመረቱ 
በፊት ዋጋ ተስማምቶ ቀድሞ ምርትን መሸጥና የኢንሹራንስ ገበያዎች ዝ
ቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት በሚገኙ የገጠር አካባቢዎች ፈጽሞ የለም። ከ
ዚህ በተጨማሪም ተበዳሪና አበዳሪ አደጋዎቹን እንዲጋሯቸው የሚያስችለ
ው የብድር ገበያ በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህም ከፖሊሲ የሚገኘው አ

ንዱ መፍትሄ ኢንሹራንስ እንዲኖር በማድረግና የብድር ገበያዎችን በማጠ
ናከር እነዚህን የብድር ዋስትናዎች መመሥረት ወይም ማሻሻል ነው። ሌ
ሎቹ እርምጃዎች በኤክስቴንሽን አገልግሎቶች አማካኝነት የረጅም ጊዜ ድ
ጋፍ ከመስጠት ጋር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወይም ግብዓቶችን የማቅረ
ብ ተግባራት ሊሆኑ ይችላሉ።

በነዚህ መስኮች የተወሰኑ እድገቶች ታይቷል። የገጠር ነዋሪዎች የማ
ምረት እድሎችን በዝቅተኛ ተጋላጭነት (less risk) እንዲጠቀሙባቸው 
የሚያደርጉ የአነስተኛ ብድር ተቋማት በማደግ ላይ ባለው ዓለም በብዛት 
ይገኛሉ። ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት በዓለም ባንክና በዓለም የምግብ ድ
ርጅት ድጋፍ የሰብል ኢንሹራንስ ዋስትናን ለማደራጀት እርምጃዎች እየተ
ወሰዱ ነው። ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ የግብርና ተጋላጭነትና 
የሚያስከትላቸው ችግሮች መኖራቸው እየታወቀም በዚህ አውድ ውስጥ አ
ባወራዎች ተጋላጭነትን ምን ያህል እንደሚሸሹና ተጋላጭነትን የማስወገ
ድ ባህርያቸውን የሚያሳዩ ተጨባጭ ግምቶች በጣም ጥቂት ናቸው። 

ከዚህም ሌላ በተጋላጭነት ባህርያቸው ላይ ተጽእኖ ስለሚያደርጉ መ
ሠረታዊ የቤት ውስጥ ሁኔታዎች የሚታወቀው ነገር ጥቂት ነው። ዝቅተኛ 
ገቢ ባላቸው ሀገራት በእርሻ የሚተዳደሩ አባወራዎች ተጋላጭነትን ማስወ
ገድ ከቤተሰብ የወሊድ መጠን (የቤተሰብ ምጣኔ)፣ ከትምህርት ደረጃ እና 
በፆታ ጉዳይ ላይ ከሚያሳዩዋቸው የአመለካከት ለውጦችና ከመሳሰሉት እ
ጅግ የተለያዩ ነገሮች ጋር ፍቺ ያለው ቁርኝት ሊኖራቸው ይችላል። እነዚ
ህን ነገሮችን ማሻሻል ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም የሚያስችሉ የተሻሉ ው
ጤቶችን ሊያስገኝ ይችላል።

በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዕውቀት ለማመንጨት በኢትዮጵያ አነስተ
ኛ እርሻ ያላቸው ቤተሰቦች የግብርና ምርት ተጋላጭነትን ከሚያስወግዱባ
ቸው ቁልፍ ወሳኝ ነገሮች ለምርምር ጥናቱ (የሙከራ ዘዴን) ይጠቁማል። 
ናሙናው በአማራ ደጋማ ቦታዎች በሚገኙ 12 መንደሮች ላይ በተደረገው 
ጥናት ውስጥ 1522 አባወራዎች የተካተቱ ሲሆን፤ ከእነዚህም አባወራዎች 
አብዛኞቹ (70%) ማንበብና መጻፍ የማይችሉ፣ የመሬት ይዞታቸው ከ1 ሄ
ክታር በታች የሆነና ዓመታዊ የቤተሰብ ገቢያቸው ከ170 ዶላር በታች የ
ሆኑ ናቸው፡፡ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው ከ 42 አሜሪካን ዶላር የ
ማይበልጥ መሆኑን ያሳያል፡፡ 

ከተጋላጭነት በማስወገድ ላይ ተጽእኖ የሚያደርጉ ነገሮች
ጥናቱ ከአዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ጋር ሲተዋወቁ አባወራዎቹ በሚ
ሰጧቸው ምላሾች ላይ ተጽእኖ የሚያደርጉ ነገሮችን ያሳያል። ከእነዚህ ነ
ገሮች ውስጥ የተወሰኑት በግብርና ምርት ላይ ከሚታየው ለውጥ ምንነት 
ጋር፣ የተቀሩት ደግሞ ከአባወራዎቹ የቀድሞ ገጠመኞችና ጠባያት ጋር የ
ተዛመዱ ናቸው።

ከጥናቱ የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አባወራዎች የበለጠ የ
ሚያስቡት ሊገኝ ለሚችለው ገቢ ሳይሆን ሊከሰት ለሚችለው ኪሳራ ነው። 
በጥናቱ ወቅት ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ከሰጡት ውስጥ አዲስ ቴክኖሎ
ጂ በመጠቀም ለመክሰር ወይንም ለማግኘት የተዘጋጁት (የማግኘት እድሉ 
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ከማጣቱ የበለጠ ቢሆንም) የማግኘት እድል ብቻ ካላቸው ሰዎች ይልቅ በ
ከፍተኛ መጠን ተጋላጭነትን የሚያስወግዱ ናቸው። ይህ ውጤት ኪሳራም 
ትርፍም ሊገኝባቸው የሚችሉ የግብርና ኤክስቴንሽን ጥረቶች ዝቅተኛ ገ
ቢና ከፍተኛ ተጋላጭነት ባላቸው አካባቢዎች በሚኖሩ ገበሬዎች የተደራጀ 
ተቃውሞ ይገጥማቸዋል። ነገር ግን በመጀመሪያ ስኬቶች ቴክኖሎጂዎች ው
ጤታማ መሆናቸውን ከተቀበሉ በኋላ ተጋላጭነትን የመሸሽ ባህርያቸው ይ
ቀንሳል። 

ጥናቱ በተጨማሪም ይገኛል ተብሎ በሚታሰበው ስኬት መጠንና ተጋ
ላጭነትን በመሸሽ መጠን መካከል አዎንታዊ ዝምድና መኖሩን አመልክቷ
ል። ይህም ማለት ይገኛል ተብሎ የታሰበው ገቢ ከፍተኛ በሆነ ቁጥር (ም
ንም የመክሰር እድል እየጨመረ ይሄዳል። ከዚህም በላይ ዝቅተኛ ገቢ ያ
ላቸው አባወራዎች ከፍተኛ ገቢ ካላቸው አባወራዎች በላይ ለአደጋ መጋለ
ጥ በከፍተኛ ደረጃ ያሳስባቸዋል። ሀብት (ከብቶች፣ ጥሬ ገንዘብ ወይም መ
ሬት ሊሆን ይችላል) ከተጋላጭነት ባህርይን ይቀንሳል።

የአለፈው ዘመን የምርት ውጤት አጥጋቢ መሆን አበወራዎች ለሚቀ
ጥሉት ዓመታት አዋጭነት ያላቸውን ግብአቶች ለመድፈር እንደማነቃቂያ 
እንደሚሆናቸው ጥናቱ ያመለክታል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም ተከታታይ ድር
ቅ የተጠቁ አባወራዎች የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን ለመወሰን ብዙም አ
ይደፍሩም፡፡ 

በጥናቱ መሠረት ከፍተኛ ጥቅም ሊኖራቸው የሚችሉ እንደ ምርጥ ዘ
ርና ማዳበሪያ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን እንኳን ቢሆን ባለመጠቀም ተጋላጭነ
ትን በጣም እንደሚሸሹ ይጠቁማል። ከዚህም በተጨማሪ በእድሜ የገፉ የ
ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች የበለጠ ተጋላጭነትን ይሸሻሉ። በመጨረሻም በኢ
ትዮጵያ በእርሻ የሚተዳደሩ ቤተሰቦችን የሚመሩት በብዛት ወንዶች ሲሆ
ኑ ተጋላጭነትን የመሸሻቸው መጠን ከሴቶቹ የቤተሰብ መሪዎች ያነስ ሆ
ኖ ተገኝቷል።

የገበሬዎች ተጋላጭነትን ባህርይ በፖሊሲ ላይ የሚያስከትላቸው አን
ድምታዎች

እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ ምርታማነ
ትን የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎች የማስተዋወቅ ሥራ ከኢንሹራንስ ወይም ከ
ሌሎች ድጋፍ ሰጪ እርምጃዎች ጋር በአንድነት መካሄድ እንዳለባቸው 
ይገም፡ ል። ወቅቱን የጠበቀ የድጋፍ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል። ቴክኖሎ

ጂዎቹ ውጤታማ መሆናቸውን በተግባር ካዩ በኋላ ተጋላጭነትን መሸሻቸ
ው እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ ከአየር ንብረቱ ለውጥ ጋር ተስማሚ የሆ
ኑና በቤተሰብ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጡ ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ 
ሥራ ቴክኖሎጂዎቹ ትርፋማ ሥራ  በሚያደርጉ የተፈተኑ ዘዴዎች ላይ የ
ተመሰረተ መሆን አለበት።

ሁለተኛው በአንጻራዊነት ባህርይ ድሃ በሆኑና ሀብታም በሆኑ በግብር
ና በሚተዳደሩ ቤተሰቦች መካከል ያለው ከፍተኛ ልዩነት ሀብት በተከማቸ 
ቁጥር ቤተሰቦቹ ብዙ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ከፍተኛ ተጋላጭነትንም ለመ
ቀበል ፈቃደኛ እንደሚሆኑ ያመለክታል። ወዲያው የሚታዩ ስኬቶች ጠቃ
ሚ ቢመስሉም አባወራዎች ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ተግባራት እንዲ
ያከናውኑ ከመጓጓታቸው ወይም ከመገፋፋታቸው በፊት ሀብት የማከማቸት 
እድል ማግኘት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው ት
ርፍ ከፍተኛ በሆነ ቁጥር አባወራዎች ተጋላጭነትን መሸሻቸው የሚጨም
ር መሆኑን የሚያሳየው የጥናቱ ግኝት አባወራዎች ከፍተኛ ለውጥ እንዲያ
መጡ ከመጠየቁ በፊት የግብርና ኤክስቴንሽን ቀስ በቀስ መጀመር እንደ
ሚገባው ያሳያል።

በረጅም ጊዜ የግል ገበያዎች ማደግ ተጋላጭነትን ለማስፋፋት በጣም 
አስፈላጊ ነው። በእርግጥም የገበሬዎችን ከተጋላጭነት የመሸሽ  ባህርይ 
ለመቀነስ የብድርና የኢንሹራንስ ዋስትናን ጨምሮ ሁሉን አቀፍ የኢኮኖ
ሚ እድገት ማምጣት አስተማማኙ መንገድ ነው። ነገር ግን ይህን ነገር የ
ሚተገብሩት አብዛኞቹ ሀገራት እንድሚስማሙት እንዲህ ያለው እድገት ገ
ና ብዙ ዓመታት የሚቀሩት በመሆኑ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት የገጠር 
ልማትን ለማስፋፍት ተጋላጭነትን የሚቀንሱ ጊዜያዊ መፍፍትሄዎች ለተወ
ሰኑ ጊዜያት አስፈላጊ ናቸው።  
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ይህ የ iFPRi ተከታታይ ጥናታዊ አጭር መመሪያ መሠረት ያደረገው የጥናት ድጋፍ በፌዴራል ሚኒስትር ለ ኢኮኖሚያዊ ትብብር እና እድገት፣ ጀርመን፣ በ “የምግብ እና የ
ውሃ ደህንነት በዓለም ለውጥ ሥር፡- የመላመድ ችሎታን ማጐልበት በገጠሩ አፍሪካ ላይ ትኩረት በማድረግ” ኘሮጀክት ሥር፤ የ CGiAR የውሃ እና ምግብ ፈታኝ ኘሮግራም 
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