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ኢትዮጵያ በመጪዎቹ አምሰት ዓመታት ለመሠረተ ልማት ግንባታዎች ብቻ አንድ 

ትሪሊዮን ብር /50 ሚሊዮን ዶላር/ በጀት ያስፈልጋታል ሲል ብሎምበርግ የተሰኘው የዜና 

አውታር የኢፌዲሪ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩን አቶ ሱፊያን አህመድን ጠቅሶ 

ሰሞኑን ዘግቧል፡፡ የብሎምበርግ ዘገባ አገሪቱ በአፍሪካ እጅግ ግዙፍ የሆነውን የኃይድሮ 

ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ እየገነባች መሆኑን ጠቁሞ፣ ላለፉት አሥራ አንድ ዓመታት 

በተከታታይ የ10 ነጥብ 9 በመቶ አማካይ ዓመታዊ ዕድገት ማስመዝገቧንም በአርዓያነት  

ጠቅሷል፡፡  

ብሉምበርግ በትንታኔው ወደኋላ 30 ዓመታት ተጉዞ የደረታቸው አጥንት የሚቆጠር 

ሕፃናት በቦብ ጌልይፍና ላይቭ ኤይድ የእርዳታ ማሳሰቢያ ፕሮግራም ለእይታ 

መቅረባቸውን በማስታወስ ዛሬ ደግሞ ያስመዘገበችውን በአፍሪካ ቀዳሚና ፈጣን የሆነ 

የኢኮኖሚ እድገት ወደ ካፒታል ገበያ ለመቀላቀል ዋስትና አድርጋ ማቅረቧን 

በማነፃፀሪያነት አሳይቷል፡፡ በ30 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ችግርን ይዞ ለልመና አደባባይ 

ከመውጣት፣ የእድገት ምሳሌ ሆኖ ወደ ዓለም መድረክ በኩራት የመቅረብ ፅንፍ የወጣ 

ተቃርኖ (Polar Opposite) እንደሚታይበት አረጋግጧል፡፡  

 በርግጥም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የካፒታል ገበያ ተሳታፊ የሚያደርጋትን እድል 

መፍጠር የቻለችው ገና በቅርቡ ነው፡፡ ከፍተኛ የእዳ ጫና ከላባቸው አገሮች ዝርዝር 

ውስጥ በመካተቷ ምክንያት በቦንድ ሽያጭ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት ፍላጎት ቢኖራት 

እንኳ መሳተፍ የምትችልበት ሁኔታ አልነበረም፡፡ በአሁኑ ወቅት ግን ከእዳዋ ጋር 

የሚመጣጠን ወይም የሚበልጥ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ከሂፒክ አገሮች /ከፍተኛ 

ባለእዳ አገሮች) ለመነጠል ቀዳሚ ሆናለች፡፡ የአገሪቱ ጠቅላላ የምርት መጠን ወደ 

ትሪሊዮን ብር ማደጉ ከወቅታዊ የልማት ፕሮጀክት ፍጥነት ጋር ተዳምሮ የአገሪቱን 

የኢኮኖሚ ቁመና በእጅጉ አግዝፎታል፡፡  



 

 

ቁጥሮቹ ምን ይናገራሉ?  

 ባለፈው ግንቦት ወር የአገሪቱን የመደበር አቅም ገምግመው ደረጃ ያወጡት ሙዲስ 

ኢንቨስተርስ ሰርቪስ እና ስታዳርድ ኤንድ ፑር የተባሉ ድርጅቶች ለአገራችን የB ደረጃ 

ሰጥተዋታል፡፡ ይህም ጤናማ ብድር የመሸከም አቅምና ምቹ ሁኔታ አንዳለባት የሚረጋግጥ 

ነው፡፡ በዚህም መሠረት አገሪቱ ከስጋት ነፃ የሆነ የብድር ደረጃ ይዛለች፡፡ አምስት 

የማረጋገጫ መስፈርቶች ካሉት የብድር አቅም ደረጃ በመጀመሪያው ረድፍ ውስጥ 

እንድትገኝ የሚያደርጋት አመላካች የተጣራ ወቅታዊ ግመታ (Net present Value) 

ተጠቃሽ  ነው፡፡ በዚህ መለኪያ የአገሪቱን የጥሬ ገንዘብ ገቢና ወጪ ሚዛን በማነፃፀር 

ሲሰላ 12 ነጥብ 6 በመቶ ውጤት ተገኝቷል፡፡ በስሌቱ መሰረት እስከ 40 በመቶ የንፅፅር 

ውጤት የሚያገኙ አገሮች ጤናማ የብድር አቅም እንዳላቸው የሚገልጽ ሲሆን፣ ከዚያ በላይ 

ከሆነ ግን አስጊ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ብድር የመመለስ አቅሟ 

ምን ያህል ከስጋት የራቀ እንደሆነ መረዳት አያስቸግርም፡፡  

 ይህ መለኪያ (Net present Value) ከወጪ ንግድ ጋር ባለው ምጣኔ የኢትዮጵያ 

ስሌት 100% ላይ ይገኛል፡፡ ይሁንና እስከ 150% ቢደርስ እንኳ ጤናማ መሆኑን 

ባለሙያዎች ይስማሙበታል፡፡ የተጣራ ወቅታዊ ግመታ (NPV) ከአገር ውስጥ ገቢ 

(Domestic Revenue) ጋር ያለው ምጣኔ 108 በመቶ ሲሆን በዚህ ረገድ ዝቅተኛ 

የሚባለው ምጣኔ 250 በመቶ ደርሳል፡፡ ሌላው የአገሪቱ የብድር አገልግሎት ከእያንዳንዱ 

ወጪ ንግድ ዓይነትና መጠን ጋር ያለው ምጣኔ 6 ነጥብ በ8 በመቶ የሚደርስ ሲሆን፣ 

ከዝቅተኛው መስፈርት፣ ማለትም 20 በመቶ በጣም የራቀ ነው፡፡ የመጨረሻው መስፈርት 

የብድር አገልግሎት ከአገር ውስጥ ብድር መጠን ጋር የሚነፃፀርበት ነው፡፡ በዚህ መለኪያ 

ከ20 በመቶ በላይ ሆኖ መገኘት አደጋ እንዳለው ሲታወቅ፣ የኢትዮጵያ ደረጃ ግን 7 ነጥበ 

3 በመቶ ብቻ ነው፡፡ እነዚህ ቁጥሮች የኢትዮጵያን ብድር የመመለስ አቅም ብቻ ሳይሆን፣ 

በአጭር ጊዜ ጠንካራ መሰረት ያለው አስተማማኝ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች 

እንደምትገኝም የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በካፒታል ገበያው የሰሃራ በታች አገሮች ተሳትፎና ኢትዮጵያ 



ኢትዮጵያ በካፒታል ገበያው ውስጥ ሶቨሪን ቦንድ በመሸጥ ተሳትፎ ስታደርግ 

ከሰሀራ በታች ካሉ አገሮች 15ኛዋ ሆና ነው፡፡ በዓለም አቀፍ የካፒታል ገበያ ውስጥ 

በመሳተፍ እነ አይቮሪኮስ፣ ጋና ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ሴኔጋልና ሲሸልስ 

በአንፃራዊነት ቆየት ያለ ተሞክሮ አላቸው፡፡ የዛሬ ዘጠኝ ዐመት ገደማ ሲቪልስ የካፒታል 

ገበያውን በመቀላቀል ቀዳሚ ስትሆን፣ ጋና፣ ሴኔጋል፣ አይቮሪኮስትና በቅርቡ ደግሞ ኬንያ 

ተሳታፊ በመሆን ተከትለዋታል፡፡ ኬንያ ለገበያ ያቀረበችው 2 ቢሊዮን ዶላር ከአፍሪካ 

ቀንድ አገሮች የተሻለች የገበያ ደርሻ ያላት አድርጓታል፡፡  

በዓለም አቀፍ ደረጃ የቦንድ ሽያጭ የተጀመረው በ18ኛው ክፍለ ዘመን ነበር፡፡ 

በወቅቱ በጦርነት ውስጥ የሚገኙ አገሮች ከኢኮኖሚ ድቀት ለማገገምና የጦርነት 

ወጪያቸውን ለመሸፈን በቦንድ ሽያጭ ፈንድ ማሰባሰብን አንደጥሩ አማራጭ ይጠቀሙበት 

እንደነበር መረጃዎች ይጠቅማሉ፡፡ ከጊዜ በኋላ ከጦርነት ውጪም ሰፋፊ የልማት 

ፐሮጀክቶችን ከዚህ የብድር ዓይነት በሚገኝ ከፍ ያለ ኢንቨስትመንት ማካሔድ 

እንደሚቻል ግንዛቤ እያያዙና እየተሳቡ መጥተዋል፡፡ በ2008 (እ.ኤ.አ) በዓለም አቀፍ ደረጃ 

የተከሰተውን ያፋይናንስ ቀውስ ተከትሎ ምዕራባውያን በካፒታል ገበያው ያላቸው ተሳትፎ 

በመቀዛዘቁ የተነሳ አበዳሪ ኩባንያዎች ፊታቸውን ወደ አፍሪካ አገሮች ማዞራቸው ከአህጉሯ 

ፈጣን እድገት ጋር በመገጣጠም ችሏል፡፡ በ2013 በአፍሪካ ከፍተኛ የቦንድ ግብይት 

የተካሄደ ሲሆን፣ 14 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ብድር መገኘቱን ሪፖርቶች አመልክተዋል፡፡ 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ፈጣን እድገት ከሚያስመዝገቡ አገሮች መካከል ሶስቱ የሚገኙት 

በአፍሪካ ከመሆኑም ባሻገር እንደ አህጉርም እየተመዘገበ ያለው የልማት ውጤት በካፒታል 

ገበያው የተሻለ ተፈላጊነት እንዲኖራቸው አስችሏል፡፡ በያዝነው ዓመት የአፍሪካ አገሮች 

በድምሩ 15 ቢሊዮን ዶላር ከቦንድ ሽያጭ አግኝተዋል፡፡  

የአርጀንቲና ልምድና የቦንድ ሽያጭ ስጋቶች  

የአርጀንቲና ኢኮኖሚ በከፋ ቀውስ ውስጥ በገባበት በፈረንጆቹ አዲስ ሚሌኒየም 

የመጀመሪያዎቹ አስር ዓመታት በአንድ ዓመት ብቻ ስምንት ጊዜ ያህል የፕሬዝዳንት 

ለውጥ መደረጉን እናስታውሳለን፡፡ ዛሬም ድረስ ሊያገግም ባልቻለው የላቲኗ አገር ኢኮኖሚ 

ላይ በወቅቱ 82 ቢሊዮን ዶላር የብድር እዳ ከሶቨሪን ቦንድ ብቻ ተጭኖባት ነበር፡፡ በዚሁ 

ሳቢያ የአገሪቱ እጣ ፈንታ በጥቂት አበዳሪዎች እጅ አጣብቂኝ የገባበት ሁኔታ ተከሰተ፡፡ 

በአጋጣሚ ደግሞ በቦንድ ገበያው የአርጀንቲና አበዳሪዎች ጥቂት ግለሰቦች ስለነበሩ አገሪቱ 



የኒዮሊበራል አቀንቃኞች ሰለባ ልትሆን በቅታለች፡፡ ሌላው ቀርቶ የፕሬዝዳንቱ አውሮፕላን 

ሲበር ከነበረበት አገር ተይዞ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን፣ በጋና ወደሚገኝ አንድ ወደብ 

ሲጠጋ የነበረ የአርጀንቲና ወታደራዊ ማሰልጠኛ መርከብም ለሦስት ወር ገደማ ታግቶ 

ነበር፡፡ በዋነኛነት በአሜሪካ የሚንቀሳቀሰውን የግል ኩባንያ ኤን ኤም ኤልን ጭምሮ የግል 

አበዳሪዎች አርጀንቲና እዳዋን አጠቃላ እንድትከፍል ሲጠይቁ አገሪቱ ካዝናዋ ተራቆቶ 

ርቃኗን ነበረች፡፡  

 ይህ ብድርን ለመመለስ ያለመቻል መጥፎ አጋጣሚ የደሀ አገሮችን ብድር 

የመመለስ አቅም ጥያቄ ውስጥ አስገብቷል፡፡ ኢትዮጵያም በፈጣን እድገት ላይ የምትገኝ 

አገር ትሁን እንጅ ገና ከድህነት ያልወጣች እንደመሆኗ የብድር ጫናው ከአቅሟ በላይ 

ተቆልሎ የአርጀንቲና ዕጣ ቢርስባትስ የሚሉ ተከራካሪዎች እልጠፉም፡፡ ሆኖም ኢትዮጵያ 

መደበር ከምትችለው 2 ነጥብ 6 ቢሊየን ዶላር ውስጥ 1 ቢሊየን ዶላር ወይም 38 በመቶ 

ብቻ የጠየቀች ሲሆን፣ ጠቅላላ የብድር መጠኗ 12 ቢሊዮን ደላርም ከአጠቃላይ የአገር 

ውስጥ ምርቷ (1.21 ትሪሊዮን ብር) አኳያ አነስተኛ መሆኑ ስጋቱን መሰረት የለሽ 

ያደርገዋል፡፡ በቀጣይነትም በቦንድ ሽያጭ ውስጥ በስፋት መግባት እንደማትፈልግ 

ገልጻለች፡፡ ይህም በካፒታል ገበያው ያላትን ተሳትፎ በከፍተኛ ጥንቃቄ መያዟንና 

የኒዎሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚን አሉታዊ ተፅዕኖ ለመከላከል ጠንካራ አቋም እንዳላት 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

በካፒታል ገበያው የተበደረችውን አንድ ቢሊዮን ዶላር በተመረጡ የመሰረተ 

ልማትና የኢንዱስትሪ ግንባታ ስራዎች ላይ ለማዋል ማቀዷም ከወዲሁ ብድሯን 

ለመመለስ የሚስችል አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረጓን ያመለክታል፡፡ በሌላ በኩል ቀጥተኛ 

የሆነ ግንኙነት ባይኖረውም በዓለም አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ዋጋ ማሽቆልቆሉ የአገሪቱን 

የወጪ ምንዛሪ ብክነት ከፍ ባለ ደረጃ ስለሚቀንሰው የተረጋጋ የውጭ ምንዛሪ አጠቃቀም 

እንዲኖራት ማስቻሉ ከሶቨሪን ቦንዱ የተገኘውን ገንዘብ ያለጫና ለመጠቀም ይረዳታል፤ 

የመመለስ አቅሟም ይጠናከራል፡፡  

ይህም ሆኖ ግን በሶቨሪን ቦንዱ ያገኘችውን ብድር በሚገባ ጥቅም ላይ ማዋል 

እንዳለባት ግልጽ ነው፡፡ በመጪዎቹ አስር ዓመታት ብድሩን የመመለስ አቅም አላት 

ወይ? በካፒታል ገበያው የኢትዮጵያ ተሳትፎ ይዞት የሚመጣው ተያያዥ ጥቅም 

ምንድነው? በብድር የሚሠሩ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም ምን ያህል ጥንቃቄ እየተደረበት ነው? 



የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ በእነዚህ ነጥቦች ዙሪያ ያሉትን ተጨባጭ እውነታዎች 

በነገው እትም ብንመለስባቸውስ?  

 ይቀጥላል 


