
የቦንድ ሽያጩ ያረጋገጣቸው እውነታዎች 

 (ክፍል ሁለት) 

 ዘነበ ረጋሳ 1-13-15 

በዓለም አቀፍ የካፒታል ገበያ የ1 ቢሊዮን ብር ቦንድ ለሽያጭ በማቅረብ 

ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፎ ያደረገቸው ኢትዮጵያ እንደ አዲስነቷ ትንሽ ሊባል በሚችል 

የወለድ መጣኔ በፍጥነት መሸጥ መቻሏ በርካታ ባለሙያዎችን አስገርሟል፡፡ በአስር ዓመት 

ጊዜ ተከፋይ የሚሆነው ይኸው የሶቨሪን ቦንድ ሽያጭ በ6 በነጥብ  62 በመቶ የወለድ 

መጠን የተሸጠ ሲሆን፣ እንደገበያው የግዥ ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ተጨማሪ 1 ነጥብ 6 ቢሊዮን 

ዶላር በመሸጥ በድምሩ 2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ይቻል ነበር፡፡ ሆኖም የኢፊዴሪ 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያፀደቀው የቦንድ ሽያጭ መጠን በ1 ቢሊዮን ዶላር የተገደበ 

ነበር፡፡ የኢትዮጵያን ሶቨሪን ቦንድ 70 በመቶ ያህል የገዙት በአሜሪካ የሚገኙ 

የኢንሹራንስ ኩባንያዎችና መሰል ተቋማት ነበሩ፤ ቀሪውን 30 በመቶ አውሮፓ ኩባንያዎች 

ተቀራምተውታል፡፡    

 የኢትዮጵያ መንግስት ከቦንድ ሽያጩ ያገኘውን የገንዘብ መጠን ሁለት አዳዲስ 

የስኳር ፋብሪካዎችን ለመገንባት፣ ሁለት ትላልቅ የኢንዱስትሪ ዞኖችን ለማቋቋምና ከፍተኛ 

መጠን ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ወደ ጎረቤት አገሮች ጭምር 

ለመዘርጋት እንደሚያውለው አስታውቋል፡፡ ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ አገሪቱ 

ቀጥተኛ የፕሮጀክት ፋይናንስ ብድር ብታፈላለግ ኖሮ ከፍተኛ ወለድ ትከፍል እንደነበር 

ሲታሰብ፣ የቦንድ ሽያጩ የጠየቃት የወለድ መጠን በጣም ርካሽ መሆኑን ባለሙያዎች 

ያስረዳሉ፡፡  

በዚህ ገንዘብ ከሚገነቡት ፕሮጀክቶች መካከል ሁለቱ የስኳር ፋብሪካዎች በአገሪቱ 

ምስራቃዊና ደቡባዊ ክፍሎች እንደሚገነቡ ይጠበቃል፡፡ ሁለቱ የኢንዱስትሪ ዞኖችም 

በተመሳሳይ ሁኔታ በድሬዳዋና በአዋሳ ከተሞች የሚመሰረቱ ይሆናል፡፡ እነዚህ ፋብሪካዎች 

በሁለተኛው የእድገትና ትራስፎሜሽን እቅድ ዘመን ተፈፃሚ ከሚሆኑት በርካታ 

የኢንዱስትሪ ልማት ፕሮጀክቶች መካከል የሚገኙ ናቸው፡፡ መንግስት በአገሪቱ የተለያዩ 

አካባቢዎች አራት የኢንዱስትሪ ዞኖችን በማቋቋም የኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂውን 



በቀጣይነት በኢንዱስትሪው ለመምራት የያዘውን መጠን ሰፊ እቅድ የሚያስፈጽምበት 

የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ቀሪዎቹ ሁለት የኢንዱስትሪ ዞኖች በአማራ 

ክልል ኮምቦልቻ ከተማና በሶማሌ ክልል ሺላቦ አካባቢ በድምሩ 5 ሺ 130 ሄክታር መሬት 

ላይ የሚያርፉ ይሆናል፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ የኤሌክትክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታው 

ኢትዮጵያን ከኬንያ ጋር በኤሌክትሪክ ኃይል በማገናኘት የኢኮኖሚ ትብብሩን ወደ 

ከፍተኛ ደረጃ እንደሚያሸጋግረው ይጠበቃል፡፡ በኬንያ በኩል የኤሌክትክ መስመር 

ዝርጋታውን ከዓለም ባንክ በተገኘ ብድር ለማስፈጸም መታቀዱ ታውቋል፡፡ የኢትዮ ኬንያ 

የኢኮኖሚ ግንኙነት በቅርቡ የድንበር ንግድ ስምምነት የተፈረመበት መሆኑ ሲታወስ፣ 

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ልማታዊ ሚና ያሳድገዋል፡፡  

የስኳር ፋብሪካዎቹ ግንባታ የአገሪቱን የአግሮ ፐሮሰሲንግ የፖሊሲ አቅጣጫ 

የተከተለ ሆኖ ግብርናውን ከኢንዱስትሪ ልማቱ ጋር የሚያስተሳስር ሲሆን፣ በወጪ ንግዱም 

ከፍተኛ የውጪ ምንዛሪ ምንጭ ይሆናል፡፡ በአሁኑ ወቅት አገሪቱ የስኳር ምርት ከወጪ 

ስለምታስገባ የፋብሪካዎች ግንባታ የገቢ ንግዱን በመተካት (Import Substitution) የወጪ 

ምንዛሪ ማዳኑም ሌላው ጥቅም ነው፡፡ ይህም ቀጥተኛ የወጪ ምንዛሪ በማፍራት ለዚሁ 

ፕሮጀክት ጭምር ታሳቢ ሆኖ የተገኘውን የቦንድ ሽያጭ ብድር የመመለሱን ተስፋ 

አስተማማኝ ያደርገዋል ማለት ነው፡፡ የኤሌክትሪክ መስመር መዘርጋቱም ቀጥተኛ የወጪ 

ምንዛሪ ማፍሪያ እንደመሆኑ የቦንድ ሽያጭ እዳውን ለመክፈል የሚያስችል ተጨማሪ 

አቅም መፍጠሩን ከወዲሁ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

የቦንድ ሽያጩ አንድምታዎች  

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ፈጣን ልማት ባለፉት 11 ዓመታት በከፍተኛ 

መጠን መመዝገቡ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ጉዳይ ሳይሆን ያፈጠጠ እውነት ነው፡፡ 

በዚህ ደረጃ የተመዘገበው ውጤት ደግሞ በራሱ ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንትን መሳቡ 

የማይቀር ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ፈጣንና ዘላቂ የልማት እንቅስቃሴ፣ ከአገሪቱ 

የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ማበራታቻዎች ጋር የወጪ ባለሀብቶችን የመሳብ አቅማቸው 

ከፍተኛ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የቦንዱ ሽያጭ አፈፃጸም ያረጋገጣቸው ሐቆችም አሉ፡፡  



ለዚህም በዋነኛነት ዓለም አቀፍ አበዳሪ ኩባንያዎችና የንግድ ድርጅቶች 

በኢትዮጵያ ልማት ላይ የፈጠሩት አመኔታ ተጠቃሽ ነው፡፡ እነዚህ ኩባንያዎች 

ከተገመተው ባነሰ አጭር ጊዜ ውስጥ ቦንዱን በመግዛት የመሰከሩት እውነታ የአገሪቱ 

ኢኮኖሚ ማደጉንና ብድር የመመለስ አቅሟ መጠናከሩን ነው፡፡ እንደሚታወቀው የዳበረ 

ልምድ ያላቸው አበዳሪ ተቋማት ይቅርና ማንም ወገን ቢሆን በቀዳዳ ከረጢት ብሩን 

አያስቀምጥም፡፡ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጠንካራና ገንዘብ የማያስፈስስ መሆኑን 

አረጋገጠዋል፡፡ እነዚህ ድርጅቶች ቦንዱን ከተጠበቀው የ6 ነጥብ 75 በመቶ የወለድ መጠን 

ወርደው በ6 ነጥብ 62 በመቶ ወለድ ብቻ ለመግዛት ፈቃደኛ መሆናቸው በአገሪቱ ልማት 

ላይ ያላቸውን አመኔታ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በአገሪቱ የሚሠማሩተን 

ኢንቨስተሮች በዓይነትም ሆነ በብዛት ሊያሳድግ የሚችል ነው፡፡ እንደሚታወቀው 

በኢትዮጵያ በስፋት ኢንቨስት ማድረግ የሚታወቁት የቻይና፣ ህንድ፣ ቱርክ፣ እስራኤልና 

የመካከለኛው ምስራቅ ባለሀብቶችን ሲሆኑ፣ በቅርቡ በሪል እስቴትና ሌሎች ዘርፎች ፍላጎት 

እያሳዩ የመጡትን ምዕራባውያን ባለሀብቶችን ይበልጥ የሚስብ አጋጣሚ ይፈጥራል፡፡ 

ምናልባትም ወደ ምስራቁ ዓለም ያዘነበለ የሚመስለውን የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ግንኙነት 

ወደ ምዕራቡ ክፍል በመውሰድ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ይፈጥራል፡፡ ቀጣዩ ተግባር 

የኢንቨስትመንት ፐሮሞሽን ሥራውን በላቀ ደረጃ ማከናወን ይሆናል፡፡ የኢኮኖሚ 

ዲፕሎማሲያችን በተጠናከረና በተደራጀ መንገድ ሊፈጸም ከቻለ በአገሪቱ ልማት ተጠቅሞ 

ሊጠቅመን የሚል ልማታዊ ኢንቨስተር በሁለቱም የዓለም ጫፎች እንደማናጣ መተማመን 

ይቻላል፡፡  

ወደ ቦንድ ሽያጭ ለመግባት የተገደድነው የኢኮኖሚ ልማቱ ፍጥነት ከፋይናንስ 

አቅማች በላይ ስለሆነ ነው፡፡ ልማታችን ለእድገት መሰረት በሆኑት የኃይል፣ የመንገድ፣ 

የኢንዱስትሪና የመስኖ መሰረተ ልማቶች ላይ ያተኮረ በመሆኑ በቅጽበት የወጪ ምንዛሪ 

ሊያስገኝልን አይችልም፡፡ በቀጣይነት ግን የአገሪቱን ኢኮኖሚ ጠንካራ በማድረግ በዓለም 

አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪነቱን በእጅጉ እንደሚጨምረው እሙን ነው፡፡ ከቦንዱ ሽያጭ ጋር 

ተያይዞም የአዳዲስ የኢንዱስትሪ ዞኖች መገንባት የወጪ ባለሀብቶችን የመሳብ አቅማችን 

ያድጋል፡፡ የኢንዱስትሪ ዞኖቹ የቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከላት በመሆን የአገሪቱን የልማት 

ፖሊሲ አቅጣጫዎች ከፍታ ይጨምሩታል፡፡  



በሌላ በኩል ደግሞ ከቦንድ ሽያጭ የሚገኘው የምንዛሪ መጠን የአገሪቱን የቁጠባ 

መጠን ማሳደጉ ሌላው ጠቀሜታ ነው፡፡ ከውጪ የሚገቡ ጥሬ ዕቃዎች፣ ማሽነሪዎችና 

ግብአቶች መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ የአገሪቱ የቁጠባ መጠን ማደግ 

የገቢ ዕቃዎቹን ፋይናንስ በመሸፈን ረገድ አቅም ይፈጥራል፡፡ የተገኘው ብድር ከዚህም 

ባሻገር የልማት አማራጮችን በማስፋትም አስተዋፅኦው የጎላ ነው፡፡ ምንም እንኳ ከቦንድ 

ሽያጭ የተገኘው የብድር ገንዘብ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ የሚውል ባይሆንም፣ ሌሎች 

ፕሮጀክቶችን ከግድቡ ግንባታ ጎን በማካሄድ አገሪቱ የነበረባትን ጫና በማቃለል በአገር 

ውስጥ የፋይናንስ አቅም የሚገነባውን ግድብ በተዝናና ሁኔታ ለመፈጸም ያስችላል፡፡  

ብድር የመመለስ አቅም  

ኢትዮጵያ ባሳለፍነው ዓመት 10 ነጥብ በመቶ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች፡፡ 

በአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት እድገቷም 1 ነጥብ 5 ትሪሊዮን ብር ደርሷል፡፡ ፈጣንና 

የተረጋጋ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች በመሆኗ የማክሮ ኢኮኖሚ አቋሟ የተረጋጋ 

ነው፡፡ የዜጎቿ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢ ባለፈው ዓመት ከነበረበት 558 ዶላር ዘንድሮ 

ወደ 632 ዶላር አድጓል፡፡ በአንፃሩ የዋጋ ግሽበት መጠኑ ዘንድሮም እንደአምናው በነጠላ 

አሐዝ ተወስኖ ይቀጥላል፡፡ የአገር ውስጥ ቁጠባ መጠኑ ከአገሪቱ ጠቅላላ ምርት አኳያ 22 

ነጥብ 5 በመቶ ሲደርስ፣ የኢንቨስትመንትና የወጪ ንግድ እንዲሁም የአገልግሎት ዘርፉ 

ድርሻ በቅደም ተከተል 40 ነጥብ 3 በመቶ እና 11 ነጥብ በመቶ መሆኑን የገንዘብና 

ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ዲኤታው ዶ/ር አብርሃም ተከስተ በቅርቡ ገልጸዋል፡፡  

የአገሪቱ የኢንዱስትሪ ክፍለ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ መሆኑም ሌላው 

ተጠቃሽ ውጤት ነው፡፡ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ከግብርና አገልግሎት መስኮች የተሻለ እድገት 

እያስመዘገበ ነው፡፡ ባለፈው በጀት ዓመት የኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ 21 ነጥብ 2 

በመቶ ያደገ ሲሆን፣ ግብርና 5 ነጥብ 4 በመቶ፣ እንዲሁም የአገልግሎት ዘርፉ 11 ነጥብ 9 

በመቶ እድገት የተመዘገበባቸው መሆኑ የአገሪቱን የእድገት አቅጣጫ ጠቋሚ ነው፡፡ 

ኢንዱስትሪው የመሪነት ሚናውን እየተረከበ በግብርና ምርቶች ላይ እሴት በመጨመር 

ወደውጪ መላክ ከተቻለ የኢኮኖሚ እድገታችን ትርጉም ባለው ደረጃ እንደሚለወጥ 

አያጠራጥርም፡፡ እነዚህ አገራዊ እውነታዎች በቦንድ ሽያጭ የተገኘውን የብድር ገንዘብ 

የመመለስ አቅማችንን የሚያረጋግጡልን ናቸው፡፡  



ይህም ሆኖ ግን በመጪዎቹ ዓመታት የውጪ ምንዛሪ የማመንጨት አቅማችንን 

ማሳደግ ይኖርብናል፡፡ በሁሉም ሴክተሮች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በዓለም አቀፍ ገበያ 

ተወዳዳሪ የሚያደርጉንና የምንዛሪ ግኝታችን የሚያሳድጉልን እንዲሆኑ ይጠበቃል፡፡ 

በግብርናውም ሆነ በኢንዱስትሪው መስክ ምርትና ምርታማነትን የማሳደጉ ርምጃ በሚገባ 

ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል፡፡ ከዚሁ ጎን ለጎንም በውጪ አገሮች ገበያ የማፈላለጉ 

ተግባር ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡  

 በሌላ በኩልም በቦንድ ሽያጩ በተገኘው ብድር ሊገነቡ የታሰቡት ፕሮጅክቶች 

በጥንቃቄ የተመረጡ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የፕሮጀክት አፈፃፀም ክትትሉ 

ካልተጠናከረ የሚፈለገው ውጤት ሊገኝ አይችልም፡፡ ከዚህ አኳያ የፕሮጀክት ማኔጅመንት 

አቅማችንን ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡ የአስር ዓመት ጊዜ ሩቅ አይደለም፡፡ የብድሩ መገኘትም 

የመጨረሻ ግብ አይሆንም፡፡ እያንዳንዷ ሳንቲም በጠቃሚና ተገቢ ተግባር ላይ መዋሏን 

እያረጋገጡ ማለፍ የግድ ነው፡፡ በውጤቱም መጪው ጊዜ የእድገት ተስፋችንን ፍሬ 

የምንቀምስበት ይሆናል፡፡     

        

 


