
1 

 

 

የአውሮፓ አገራት የዕዲ ጫና ቀውስ በታዲጊ አገራት ሊይ ሉያመጣ የሚችሇው ተፅዕኖ 

እና አገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ረገዴ ያሇችበት ሁኔታና ወዯፉት ሉመጣ የሚችሇዉን 

ችግር ሇመከሊከሌ መወሰዴ ያሇባቸው እርምጃዎች 

 27ቱ የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት የምጣኔ ሏብት ውህዯታቸውን (Economic 

Integration) ጠንካራና የተሳካ ሇማዴረግ እ.ኤ.አ 1997 "The stability and growth pact" 

የሚሌ ስያሜ ያሇው የምጣኔ ሀብት ህገ አፀዯቁ፡፡ ይህ የአውሮፓ ህብረት እንዱመሩበት 

የወጣው ህገ ምጣኔ ሏብት እ.ኤ.አ ማርች 2005 በጀርመንና በፇረንሳይ ጠያቂነት ማሻሻያ 

ቀርቦበት ተሻሽል እንዯገና ፀዯቀ፡፡ 

 በዚህ የምጣኔ ሏብት ውሌ (ህግ) መሰረት አባሌ አገራት ሁሇት ዋና ዋና ጉዲዮችን 

ማሇትም በአመት ውስጥ ከሚበጀቱት በጀት የሚኖረው የበጀት ጉዴሇት (Budget deficit) 

አገራቱ በአመት ከሚያመርቱት ጠቅሊሊ ምርት (GDP) 3% እንዲይበሌጥ እና የአባሌ አገራቱ 

ጠቅሊሊ የመንግስት ዕዲ ወይም በላሊ አጠራር ብሔራዊ ዕዲ (National or government debt) 

አገራቱ በአመት ከሚያመርቱ ጠቅሊሊ ምርት (GDP) ከ60% በሊይ መሆን የሇበትም ማሇት "an 

annual budget deficit no higher than 3% of the GDP (this includes the sum of 

all public budgets, including muncipalities regions etc and anational dept lower 

than 60% of GDP or approching the value" የሚለትን ጉዲዮች ማሞሊት 

እንዯሚኖርባቸው ያስቀምጣሌ የምጣኔ ሀብት ህጉ፡፡ ነገር ግን ይህን በሚጥሱ አገራት ሊይ 

የሚቀጣበት ግሌፅ የሆነ የህግ አግባብ አሊስቀመጠም ነበር፡፡ 

 ይህን እንዯ መነሻ ካነሳን እስኪ የአውሮፓ አገራት የተከሰተው የዕዲ ጫና ቀውስ (debt 

crisis) መቼ መጣ? እንዳት መጣ? በቀውስ በጣም የተጎደ አገራት እነማን ናቸው? 

ቀጣዮችስ? ችግሩን ሇመቅረፌ ምን እርምጃ እየተወሰደና ሉወሰደ ነው? እነዚህ እየተወሰደና 

ሉወሰደ የታሰቡት እርምጃዎች እና በአጠቃሊይ የዕዲ ጫና ቀውሱ የፇጠረው የምጣኔ ሀብት 

ንዝረት (economic shock) እንዳት አዴርጎ ታዲጊ አገሮች ሊይ ተፅዕኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ 

የሚለትን ጉዲዮች ብናይ  መሌካም ነው፡፡  
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የአውሮፓ አገራት የዕዲ ጫና ቀውስ (debt crisis) እንዳት ሉከሰት ቻሇ? መንስኤዎቹ 

ምንዴን ናቸው? (Causes of debt crisis) 

 የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያስረደት ከሆነ የአውሮፓ አገራት  የዕዲ ጫና ቀውስ (debt 

crisis) ብዙ እና እጅግ ውስብስብ በሆኑ ምክንያቶች (multi cause) መከሰቱን ያመሇክታለ፡፡ 

 እነዚህም የገንዘብ አያያዝ፣ አጠቃቀምና እንቅስቃሴ ካሇው ዓሇም አቀፊዊ ባህሪ (Global 

nature of Finance)፣ እ.ኤ.አ ከ2002 - 2008 የነበረው ቀሊሌ የብዴር ሥርዓት ሇከፌተኛ 

ችግር የሚያጋሌጡ የማበዯር እና የመበዯር ሁኔታዎች እንዱከሰት ማዴረጉ፣ (easy credit 

conditions during the 2002-2008 period that encouraged high-risk lending and 

borrowing practices)፣ የአሇም አቀፌ የንግዴ ሚዛን መዛባት ወይም ያሇመመጣጠን 

(international trade imbalances)፣ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ዋጋ በተሇይም የቤቶች ዋጋ 

በዴንገት መቀነስ እና ፇሊጊ ማጣት (real eastate bubles that have since burst)፣ እ.ኤ.አ 

በ2008 እና ከዚያ በኋሊ በነበረው ዝቅተኛ (አዝጋሚ) የአሇም ምጣኔ ሀብት ዕዴገት (slow 

grown economic conditions 2008 and after)፣ መንግስታት ይከተለት የነበረው የበጀት 

ፖሉሲ በመንግስት ገቢ በተሇይ በሚሰበሰበው ግብር ወዘተ... እና በመንግስት ወጭ መካከሌ 

ያሇመመጣጠን ማስከተለ (Fisical policy choices related to government revenues and 

expenses) እና ችግር ውስጥ የገቡ ባንኮችን፣ ኢንደስትሪዎች እና የግሌ ቦንዴ ባሇንብረቶችን 

ከገቡበት ችግር ሇማስወጣት አገራት የተጠቀሙበት አቅጣጫዎች እና አግባቦች ትክክሌ 

ያሇመሆን (approaches used by nations to bail out trobled banking, Industries and 

private bond holders) ወዘተ የመሳሰለት የምጣኔ ሀብት ጠቋሚዎች በተሇያዩ አገራት 

የተሇያዩ ቅርፆችን፣ ክብዯትን፣ አይነቶችን እና ጥምረቶችን በመያዝ ሇችግር ምክንያቶች 

ናቸው፡፡ 

በተከሰተው የዕዲ ጫና ቀውስ (debt crisis) የተጠቁና ወዯፉት የሚጠቁ አገራት እና 

ማናቸው? 

 አሇም እ.ኤ.አ ከ2008-2009 ከገጠማት የምጣኔ ሀብት ቀውስ ሇመውጣት አንዲንዴ  

ምሌክቶችን እያሳየች ባሇችበት ወቅት የአውሮፓ አገራት በተሇይም ዯግሞ የዩሮ ዞን (ዩሮ 

ገንዘብ ተጠቃሚ) አገራት ከፌተኛ በሆነ የዕዲ ጫና ቀውስ (debt crisis) መግባታቸው 
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ሇምዴራችን ላሊ ተጨማሪ የራስ ምታት ሆኖባታሌ፡፡ የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት 

በአሁኑ ወቅት በዕዲ ጫና ቀውሱ (debt crisis) ምክንያት የምጣኔ ሀብታቸው ከፌተኛ ችግር 

(ቀውስ) ውስጥ ከገባ የአውሮፓ አገራት መካሌ በእንግሉዝኛው ምህፃረ ቃሌ PIIGS በመባሌ 

የሚታወቁት ፖርቹጋሌ፣ ጣሉያን፣ አየርሊንዴ፣ ግሪክ እና ስፔን ዋነኞቹ ሲሆኑ ችግር በአጭር 

ጊዜ መፌትሄ ካሊገኘ ወይም ከቀጠሇ ዯግሞ እንግሉዝ፣ ፇረንሳይ እና ጀርመንም ጨምሮ ሁለም 

የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት ከችግሩ ገፇት ቀማሽ መሆናቸው አይቀሬ መሆኑን 

ይጠቁማለ፡፡ ከዚህም አሌፍ ይህን ችግር አውሮፓውያኑ እና የቀረው አሇም በአንዴት ተባብሮ 

ካሌፇታው ታዲጊ አገሮች ብቻ ሳይሆን ያዯጉት አገሮች እና በአጠቃሊይ ሇአሇም ምጣኔ ሀብት 

ከፌተኛ ስጋት መሆኑን ብዙ የምጣኔ ሀብት ተንታኞች ሲናገሩ ይሰማለ፡፡ 

ግሪክ 

 እ.ኤ.አ በ2000ዎቹ አጋማሽ ሊይ የግሪክ ምጣኔ ሀብት ጠንካራ ስሇነበር ይህን ታሳቢ 

በማዴረግ መንግስት (ብዙ የበጀት ጉዴሇት ያሇው) ከፌተኛ በጀት በመመዯብ በተሇይ በጦር 

ሀይለ ግንባታ ረገዴ ከፌተኛ ወጭ (spending) በማዴረግ ከታሪካዊ ጠሊቱ ቱርክ ጋር 

ሇማመጣጠን ሙከራ አዴረገ፡፡ 

 በ2000ዎች መጨረሻ ሊይ የዓሇም ምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴና እዴገት መቀዛቀዝ 

እየታየበት ሲሄዴ የግሪክ ምጣኔ ሀብት በተሇይም የመርከብ ማጓጓዣ ንግዴ (shipping) እና 

የጎብኚዎች ቁጥር (tourism) በመቀነሱ ከፈኛ ተጎዲ፡፡ በዚህ ምክንያት መንግስት ወዯፉት 

የምጣኔ ሀብቱ ዕዴገት ከሚያመነጨው ትርፌ ግብር ሰብስቤ እከፌሊሇሁ ብል በመተማመን 

የገባበትን የበጀት ጉዴሇት እና ዕዲ የግሪክ የምኔ ሀብት እዴገት መመሇስ ባሇመቻለ የአገሪቱ 

የበጀት ጉዴሇት እና ብሄራዊ  እዲ በፌጥነት ማዯግ ጀመረ፡፡ በ2010 መጀመሪያ አካባቢ የግሪክ 

ብሄራዊ ዕዲ በመጨመር አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ መዴረሱን የተመሇከቱ ፖሉሲ አውጪዎች 

አስቸኳይ የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ እንዯሚኖርበት ሀሳብ አቀረቡ፡፡ 

 ከዚህ ሰሃብ በመነሳት የግሪክ መንግስት እ.ኤ.አ ሚያዚያ 10 ቀን 2010 የአውሮፓ 

ህብረት እና IMF ብዴር እና ዴጋፌ እንዱያዯርጉሇት ጠይቆ ይህ የመንግስት ጥያቄ በEU እና 

በIMF ተቀባይነት አገኝቶ በመጀመሪያ 45 ቢሉዮን ዩሮ የፇቀዯሇት EU እና IMF በኋሊ ዯግሞ 

ይህ የገንዘብ መጠን ወዯ 110 ቢሉዮን ዩሮ የብዴር ፓኬጅ እንዱያዴግ አዴርገውታሌ፡፡ 
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የአውሮፓ ህብረት (EU) እና የዓሇም የገንዘብ ዴርጅት (IMF) ይህን ያህሌ ገንዘብ በግሪክ 

መንግስት በሶስት ዓመታት ሇመሰጠት ቃሌ ሲገቡ እነሱም የግሪክ መንግስትን በበኩለ መውሰዴ 

የሚገባውን እርምጃ እንዱወሰዴ ቅዴመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋሌ፡፡ ከእዚህ ቅዴመ ሁኔታዎች 

መካከሌ መንግስት የሚመዯበውን በጀት በከፌተኛ ዯረጃ እንዱቀንስ፣ የሚሰበሰበውን ግብር 

በከፌተኛ ዯረጃ እንዱያሳዴግ ወዘተ የሚለት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ እነዚህ መንግስት ተግባራዊ 

አዯረገ ማሇት ሇምሳላ በጀት ቀነሰ ማሇት የሰራተኛ ብዛት ቀነሰ፣ የሰራተኛ ዯመወዝ ቀነሰ፣ 

የጡረታ መውጫ ጊዜ ተራዘመ ወዘተ ማሇት ሲሆን ከፌተኛ ግብር መጣለ ዯግሞ ይህ ግብር 

የሚሰበሰበው ከባሇሀብቱ ስሇሆነ አዲዱስ ሰራተኛ የመቅጠር አቅሙን ያዲክመዋሌ፡፡ በተጨማሪም 

ይህ ግብር ሉሰበሰብ የሚችሇው ከህዝቡ ስሇሆነ በህዝቡ ሊይ የሚያሳዴረው ጫና በጣም ከፌተኛ 

ነው፡፡ ስሇዚህ የግሪክ ህዝብ ወዯማያቋርጥ ሰሊማዊ ሰሌፌ በመግባቱ የአገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

እስከ መቀየር ዯርሷሌ፡፡ 

አየርሊንዴ 

 የአየርሊንዴ የዕዲ ጫና ቀውስ (dept crisis) ምንጩ በዋናነት እንዯላልች አገራት 

የመንግስት ገቢና ወጭ ባሇመመጣጠን የመጣ አይዯሇም፡፡ ነገሩ እንዱህ ነው መቀመጫቸውን 

በአገሪቱ ያዯረጉ ዋና ዋና የአገሪቱ ባንኮች ሇቤት መግዣና መገንቢያ ጨምሮ ሇላልች 

የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን (property bubles)ን ፊይናንስ እንዲያዯርጉ መንግስት በሰጠው 

ማስተማመኛ ምክንያት የመጣ ነው፡፡ 

 እ.ኤ.አ መስከረም 29/2008 በወቅቱ የአየርሊንዴ የፊይናንስ ሚኒስትር የነበሩት Brian 

Lenihan ሇአንዴ አመት የሚቆይ የመንግስት መተማመኛ ሇባንኮች እና ሇግሌ ቦንዴ ባሇቤቶች 

ሰጡ፡፡ በአመቱ መስከረም 2009 ሚኒስትሩ እንዯገና ሇአንዴ አመት እንዱቆይ መተማመኛውን 

አራዘመቱት (Brian Leniham issued a one-year guarantee to the banks depositers 

and bond holders. He renewed it for another year September 2009) 

  በአሇም የምጣኔ ሀብት ቀውስ እና በአገሪቱ በነበሩት ላልች ተጨማሪ የምጣኔ ሀብት 

ችግሮች ምክንያት የቤት ዋጋ በመውረደ የተነሳ ባንኮች ያበዯሩትን ገንዘብ ማስመሇስ 

ተሳናቸው፡፡ በዚህ ጊዜ መንግስት ሇባንኮች መተማመኛ ሰጥቷሌ እና ይህን በባንኮች የተጫነ ዕዲ 
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ሇማስወገዴ ብሄራዊ የሀብት አስተዲዯር ኤጀንሲ National Asset Management Agency 

(NAMA) የሚሌ መጠሪያ ያሇው አንዴ ተቋም አቋቋመ፡፡  

 በ2007 መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ በተከሰተው የአሇም ምጣኔ ሀብት ቀውስ ተከትል 

በመጣው የቤቶች ዋጋ መርከስ (ዋጋ ማጣት) የአየርሊንዴ ባንኮች 100 ቢሉዮን ዩሮ አካባቢ 

ከሰሩ (አጡ)፡፡ 

 እነዚህ የከሰሩ ባንኮች ከመንግስት መተማመኛ (guarantee) ያሊቸው በመሆናቸው 

ከነዚህ ባንኮች በግሌ ቦንዴ ሇገዙ ሰዎች (ሇባሇዴርሻዎች) ከአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ (ECB) 

በመበዯር እንዱከፌሎቸው እዴሌ ሰጥቷቸዋሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ እነዚህ ባንኮች ከባዴርሻዎች 

የነበራቸውን እዲ (የሸጡትን ቦንዴ ዕዲ) ወዯ አየርሊንዴ መንግስት ግብር ከፊዮች አስተሊሇፈት 

ማሇት ነው፡፡ ምክንያቱም የአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ (ECB) ሇባንኮች የሚሰጠው ገንዘብ 

በዕዲነት የሚመዘገበው በአየርሊንዴ መንግስት ስም ስሇሆነ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ይህን ችግር ሉፇታ 

በአየርሊንዴ መንግስት የተቋቋመው ብሄራዊ የሀብት አስተዲዯር ኤጀንሲ National Asset 

Management Agency (NAMA) ዕዲ ውስጥ ከገቡ ባንኮች 80 ቢሉዮን ዩሮ በመግዛት ወዯ 

አገሪቱ ግብር ከፊይ አዞረው፡፡ ነገር ግን በዚህ ወቅት የነበረው የአየርሊንዴ መንግስት የግብር 

መጠን (tax rate) ይህን እዲ ሇመመሇስ አቅሙ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ስሇነበር አሌቻሇም፡፡ 

ስሇሆነም የአገሪቱ ብሄራዊ ዕዲ በከፌተኛ ፌጥነት በማዯግ በአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ቀውስ ፇጠረ፡፡ 

 እ.ኤ.አ 2008 የአየርሊንዴ ምጣኔ ሀብት እዴገት ወዯቀ፡፡ በዚህ የተነሳ የስራ አጥነት 

(unemployment rate) በ2006 ከነበረበት 4 በመቶ በ2010 ወዯ 14 በመቶ አዯገ፣ የፋዳራሌ 

መንግስቱ በጀት በ2007 ከነበረበት ትርፊማነት ዯረጃ (ጉዴሇት የላሇበት) በ2010 ከአገሪቱ 

ጠቅሊሊ ምርት (GDP) ወዯ 32% የበጀት ጉዴሇት (budget dificit) አዯገ፡፡ ይህ የበጀት ጉዴሇት 

እዴገት በማዯግ ፌጥነቱ (budget deficit rate of growth) ከዩሮ ዞን አገራት ተወዲዲሪ 

የሇውም፡፡ 

 የአየርሊንዴ ባንኮች የፊይናንስ አቅማቸውን ማሳዯግ ስሊሌቻለ እ.ኤ.አ በ2010 መንግስት 

ሇሶስተኛ ጊዜ ሇባንኮች ከአገሪቱ በአመቱ ከሚመረተው ጠቅሊሊ ምርት (GDP) እስከ 32% ዴረስ 

ፊይናንስ እንዱያዯርጉ ዋስትና (መተማመኛ) አዯሰሊቸው፡፡ ይህ ሁኔታ የአየርሊንዴ ቦንዴ ሊይ 

ከፌተኛ አለታዊ ጫና አሳዯረ፡፡ 
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 ከእነዚህ ችግሩን ከማባባስ በስተቀር ውጤት ሳያመጡ ከቀሩ የመፌትሄ እርምጃዎች 

በኋሊ ነበር የአየርሊንዴ መንግስት ከአውሮፓ ህብረት (EU)፣ ከአሇም የገንዘብ ዴርጅት (IMF) 

እና ከሶስቱ ወዲጅ አገራት ማሇትም እንግሉዝ፣ ዳንማርክ እና ስዊዴን ጋር ብዴር እና ዴጋፌ 

በሚያገኝበት ሁኔታ ሊይ ዴርዴር የጀመረው፡፡ 

 የአየርሊንዴ መንግስት ከነዚህ አጋር አካሊት ጋር የጀመረው ዴርዴር ውጤት በማምጣቱ 

እ.ኤ.አ ህዲር 29/2010 67.5 ቢሉዮን ዩሮ የሚያስገኝሇት ስምምነት ተስማማ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ መንግስት ከራሱ ክምችት እና ሇጡረታ ከመዯበው ገንዘብ ጋር ተዲምሮ 17.5 

ቢሉዮን ዩሮ ከውስጥ አቅሙ አሰባስቦ ሇችግሩ መፌትሄ የሚውሇውን ገንዘብ ወዯ 85 ቢሉዮን 

ዩሮ አሳዴጎታሌ፡፡ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ 34 ቢሉዮን ዩሮ በቀጥታ የሚውሇው ቀውሱ ውስጥ 

የገቡ የፊይናንስ ተቋማትን ሇመዯገፌ ነው፡፡ 

 የአየርሊንዯ መንግስት ይህን ያህሌ የገንዘብ ዴጋፌ ብዴር ከተሇያዩ አካሊት ሲሰጠው 

መንግስት ዯግሞ በራሱ ሉፇፅማቸው የሚገቡ ቅዴመ ሁኔታዎች ተቀምጠውሇታሌ፡፡ ይኸውም 

በ2015 መንግስት አሁን ያሇውን የበጀት ጉዴሇት የተሇያዩ የውጭ ቅነሳ ዘዳዎች በመጠቀምና 

የሚሰበሰበውን የግብር መጠን በመጨመር ከ3% በታች ሇማዴረስ መስራት እንዯሚገባው 

ተስማምቷሌ፡፡ ይህም ሁኔታ የምጣኔ ሀብቱን ዕዴገት በማቀዛቀዣ በህዝቡና በባሇሀብቶች ሊይ 

ጫና በመፌጠር አለታዊ ሁኔታ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

ፖርቹጋሌ 

 እ.ኤ.አ ከ1974 - 2010 ፖርቹጋሌን ያስተዲዯሩ መንግስታት ግሌፅ ባሌሆኑ የመንግስት 

(ህዝብ) እና የግሌ ሴክተሩ ግንኙነት (Public - Private Sector partnership) እና አስፇሊጊና 

ውጤታማ ባሌሆኑ ቁጥራቸው እጅግ ብዙ የሆነ የውጭ አማካሪ እና ዴጋፌ ሰጭ ዴርጅቶች 

ምክር ሊይ በመመስረት ፕሮጀክቶችን ፇንዴ ማዴረግ ከፌተኛ ወጭ እንዱወጣ እና ኢንቨስት 

የማዴግ አሰራር ይከተለ ነበር፡፡ 

 ይህ ሁኔታ ሇአማካሪ ዴርጅቶች፣ ሇከፌተኛ የመንግስት እና የግሌ ተቋማት አመራሮች 

የሚሰጡ ጉርሻዎችን እና ዯመወዝን በከፌተኛ ዯረጃ ስሇጨመረው በላሊ በኩሌ ዯግሞ መንግስት 

ሇህዝብ አገሌግልት ሇሚሰሩ ፕሮጀክቶችን የማስተዲዯር እና ፊይናንስ የማዴረግ አቅሙን ችግር 

ውስጥ ከተተው፡፡ 
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 ከዚህ በተጨማሪ ከ1974-2010 ፖርቹጋሌ ያስተዲዴሩ የነበሩ መንግስታት ሲከተለት 

የነበረ ተቋማቱ ከሚይዙት ቁጥር በሊይ /አሊስፇሊጊ የሆነ/ የሰው ሃይሌ ተከታታይ የሆነ ቅጥር፣ 

በፊይናንስ ተቋማቱና በግሌ ተቋማት እና በግሌ ተጠቃሚዎች መካከሌ የነበሩ አዯገኛ የብዴር 

አሰጣጥ እና አሰባሰብ ስርዓት፣ መንግስት ውጤታማ ሊሌሆኑ ፕሮጀክቶች ማስፇፀሚያ 

ይበዯረው የነበረው ብዴር የሚያመጣው ዕዲ፣ የአውሮፓ አገራትን ገቢ፣ የሏብት መጠን እና 

ዕዴልችን (opportunities) ሇማመጣጠን ከተቋቋመው የEuropean Structural and cohesion 

fund ከሚባሌ ተቋም የሚገኘውን የፊይናንስ ሇ4 አስርት አመታት በመሊ አገሪቱ ትክክሌ 

ባሌሆነ እና ውጤት በሚያመጣ መንገዴ ጥቅም ሊይ በማዋሊቸው ወዘተ... በአገሪቱ የምጣኔ 

ሀብት ሊይ ከፌተኛ ቀውስ አስከትሇዋሌ፡፡ 

 የጠቅሊይ ሚኒስትር Socrates መንግስት ካቢኔ በ2005 በአገሪቱ የተከሰተውን የምጣኔ 

ሀብት ቀውስ ይመጣሌ ብል ቀዴሞ ገምቶ መከሊከሌ ያሇመቻለ እና በኋሊም አገሪቱ በ2011 

ከገባችበት ቀውስ ሇማውጣት ምንም አይነት መፌትሄ መውሰዴ ያሇመቻሊቸው በአገሪቱ ከፌተኛ 

የዕዲ ጫና ከፇጠሩት ምክንያቶች ተጨማሪ ናቸው፡፡ 

 እ.ኤ.አ ግንቦት 16/2011 የዩሮ ዞን አገራት መሪዎች ፖርቹጋሌ ከነበረችበት የምጣኔ 

ሀብት ቀውስ ሇመውጣት እንዴታውሇው 78 ቢሉዮን ዩሮ ማፅዯቃቸውን አስታወቁ፡፡ ፖርቹጋሌ 

ይህን ብዴር የምታገኘው ከEuropean Financial Stabilization Mechanism (EFSM), 

ከEropena Finacial Stability Facility (EFSF) እና ከአሇም የገንዘብ ዴርጅት (IMF) እኩሌ 

ተከፌል ነው፡፡ 

 ፖርቹጋሌ ሌክ እንዯ ላልች ቀውስ ውስጥ እንዯገቡ የአውሮፓ አገራት ሁለ ይህን 

ብዴር ስታገኝ በራሷ ሌትሰራው የሚገባ ቅዴመ ሁኔታ ተጥልባታሌ፡፡ ይኸውም የተሇያዩ 

የመንግስት ወጭ መቀነሻ መንገድችን ተጠቅማ የአገሪቱን የበጀት ጉዴሇት እና ብሔራዊ እዲ 

መጠን አውሮፓ አገራት ወዲስቀመጡት መጠን ማውረዴ፡፡ ይህም ሁኔታ የምጣኔ ሀብት 

ዕዴገት መቀዝቀዝ እና በህዝቡ ሊይ አለታዊ ጫና ሉያሳዴር ይችሊሌ፡፡ 

ጣሉያን 

 የጣሉያን ምጣኔ ሀብት ከአስር አመታት በሊይ ከአውሮፓ ህብረት አማካኝ የምጣኔ 

ሀብት ዕዴገት በታች ነበር፡፡ እዴገቱ ከነገ ዛሬ ይሻሻሊሌ ወይም እዴገቱን ሇማፊጠን መንግስት 
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ከሚሰበስበው ገቢ በሊይ ወጪ ያወጣ ነበር፡፡ ይህም ሆኖ እ.ኤ.ኡ 2010 መጀመሪያ ሊይ 

የጣሉያን መንግስት አመታዊ የበጀት ጉዴሇት ከጠቅሊሊ ምርቱ (GDP) 4.6 በመቶ ብቻ ነበር፡፡ 

ይህ ማሇት ዯግሞ በወቅቱ በጀርመን፣ በእንግሉዝ እና በፇረንሳይ ከነበረው የበጀት ጉዴሇት ያነሰ 

ነበር፡፡ 

 ነገር ግን የጣሉያኑ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ስነበር በ2010 

መጨረሻ ሊይ የጣሉያን መንግስት ብሄራዊ እዲ ከአገሪቱ በአመት ከምታመርተው ጠቅሊሊ 

ምርት (GDP) 120 በመቶ (2.4 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር) ዯረሰ፡፡ይህ ሁኔታ ባሇሀብቶች 

የጣሉያን መንግስት ሇሚያሳትማቸው ቦንድች የመግዛት ፌሊጎታቸውን በጣም ቀነሰው፡፡ 

 ከዚህ ችግር ሇመውጣት እ.ኤ.አ ሏምላ 15 እና መስከረም 14/2011 የጣሉያን 

መንግስት 124 ቢሉዮን ዩሮ ወጭ ሉቆጥብ የሚያስችሇው የበጀት ቅነሳና ቁጠባ እቅዴ አፀዯቀ፡፡ 

ይህንንም የበጀት ቁጠባ እቅዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዱያመቸው መጀመሪያውንም በጣም 

ትሌቅ የነበረውን የቦንዴ የወሇዴ መጠን (interest rate) ማሇትም 6.74% ወዯ 7% አሳዯገው፡፡ 

 በተጨማሪም የጣሉያን መንግስት ከችግሩ ሇመውጣት በሚቀጥለት 3 ዓመታት ከreal 

estate ሽያጭ 15 ቢሉዮን ዩሮ ሇማግኘት አቅዶሌ፡፡ የጡረታ መውጫ ዕዴሜን ሁሇት ዓመት 

በመጨመር በ2026 67 እንዱሆን ወስኗሌ፡፡ በመንግስት እጅ ያለ ያገሌግልት ዘርፍችን ቀስ 

በቀስ መቀነስ የሚያስችሌ ስትራቴጂ መቅረፁ ወዘተ የመሳሰለ እርምጃዎችን ሇመውሰዴ 

ወስኗሌ፡፡ 

ስፔን 

 እ.ኤ.አ 2010 መጀመሪያ ሊይ ስፔን በተነፃፃሪ ካዯጉት አገሮች ዝቅተኛ የሚባሌ የእዲ  

ጫና ዯረጃ ሊይ ነበረች ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይኸውም ከአገሪቱ ጠቅሊሊ አመታዊ ምርት (GDP) 

53% ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ዯግሞ የስፔን ዕዲ አብዛኛው በአገር ውስጥ ቁጥጥር 

የሚዯረግበት መሆኑ የአውሮፓ የዕዲ ጫና ቀውስ አስከፉ ሁኔታ ሊይ ካሌዯረሰ በስተቀር ስፔን 

በችግሩ የመጠቃት ዕዴሌ ዝቅተኛ ነው ተብል ታስቦ ነበር፡፡ 

 ነገር ግን የስፔን የምጣኔ ሀብት ዕዴገት አነስተኛ መሆንና ላልች ውስጣዊ የምጣኔ 

ሀብት ችግሮች ተዯማምረው በ2010 መጨረሻ የአገሪቱን ብሄራዊ እዲ ከጠቅሊሊ ምርቱ 60 

በመቶ ከማዴረሱም በሊይ አሁንም እየጨመረ በመሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡  
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 እነዚህን ችግሮች ሇመቅረፌ የስፔን መንግስት እ.ኤ.አ 2010 መጨረሻ ሊይ የበጀት 

ጉዴሇቱ እና ብሄራዊ እዲው መቀነስ የሚያስችሇው የወጭ (በጀት) ቅነሳ ዕቅዴ አውጥቶ 

መንቀሳቀስ ጀመረ፡፡ 

 ከዚህም በተጨማሪ የስፔን መንግስት ህገ መንግስቱ በ2020 በአገር አቀፌ እና በክሌሌ 

አቀፌ የወጪ እና የገቢ መጠን ማመጣጠን በሚያስችሌ መሌኩ አስተካክልታሌ፡፡ ይኸውም 

የመንግስት አጠቃሊይ ብሄራዊ ዕዲ የተፇጥሮ አዯጋ፣ እሌቂት፣ ከፌተኛ የሆነ የምጣኔ ሀብት 

ውዴቀት እና ላልች አስቸኳይ አስዯንጋጭ ሁኔታዎች ካሌተከሰቱ በስተቀር ከአገሪቱ ጠቅሊሊ 

ምርት (GDP) ከ60% በሊይ መሆን እንዯላሇበት ዯንግጓሌ፡፡ 

 USA, IMF ላልች የአውፓ ህብረት አባሌ አገራት እና የአውሮፓ ኮሚሽን አስገዲጅነት 

የተነሳ የስፔን መንግስት ከፇሇገው በሊይ የበጀት ጉዴሇቱ እንዱቀንስ ስሇተዯረገ በ2009 11.2 

በመቶ የነበረውን በ2010 ወዯ 9.2 በመቶ እና በ2011 ዯግሞ ወዯ 6 በመቶ አካባቢ ሇመቀነስ 

ብትችሌም አሁን በያዝነው አመት ያሇው ትሬንዴ የሚያሳየው ግን እየጨመረ መሄደን ነው፡፡ 

ቤሌጂየም 

 እ.ኤ.አ በ2008-2009 የተከሰተውን የምጣኔ ሀብት ቀውስ እና በአገሪቱ June 2010 

የተካሄዯውን ምርጫ ተከትል በሁሇቱ የተሇያዩ ቋንቋ ተናጋሪ በሆኑ ፓርቲዎች መንግስት 

ያሇመመስረት የተነሳ የፖሇቲካ ቀውሱን ተከትል የቤሌጂየም ብሄራዊ ዕዲ በ2010 መጨረሻ 

ሊይ ከአገሪቱ ጠቅሊሊ ምርት (GDP) 100% ዯርሶ የአገሪቱ የበጀት ክፌተት ዯግሞ ከGDP 5%  

አካባቢ ዯርሷሌ፡፡ 

 ቤሌጂየም በቀጣይ የዕዲ ጫና ቀውስ ውስጥ ከገቡት አገሮች ተርታ እንዲትሰሇፌ አዱሱ 

መንግስት ወጭን ሇመቀነስ እና የግብር መጠንን በመጨመር ወዯ 11 ቢሉዮን ዩሮ ገንዘብ 

በማግኘት አመታዊ የበጀት ክፌተቱን በ2012 ወዯ 2.8% ሇማውረዴ እና በ2015 ዯግሞ 

የአገሪቱ ገቢና ወጭ ሇማመጣጠን አቅድ ወዯ ስራ ገብቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ የቤሌጂየም መንግስት 10 ዓመት የሚቆይ ቦንዴን አትሞ ሇሽያጭ 

ከማቅረቡም በሊይ የተሇያዩ የምጣኔ ሏብት ተንታኞች እንዯሚለት የቤሌጂያን ገንዘብ 

የማጠራቀም ባህሌ (saving) ከፌተኛ ስሇሆነ ይህ ሁኔታ የቤሌጂየም መንግስት በአግባቡ 

ከተጠቀመበት ከችግሩ ሇመውጣት ከአገር ውስጥ ገንዘብ የማግኘት ዕዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡ 
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ፇረንሳይ 

 እ.ኤ.አ 2010 የፇረንሳይ ብሄራዊ ዕዲ 2.1 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር ነበር ይህ ማሇት 

ዯግሞ ከአገሪቱ ጠቅሊሊ ምርት (GDP) 83% አካባቢ ማሇት ነው፡፡ በተጨማሪም የመንግስት 

አመታዊ የበጀት ጉዴሇት ዯግሞ ከአገሪቱ ጠቅሊሊ ምርት (GDP) 7% አካባቢ ዯርሶ ነበር፡፡ 

 ይህን ከፌተኛ የዕዲ ጫና እና ከፌተኛ የበጀት ክፌተት ሇመቀነስ መንግስት ቦንዴ 

አዘጋጅቶ መሸጥን እና የመንግስ ወጭ መቀነስን እንዯ መፌትሄ እየተጠቀመ ይገኛሌ፡፡ 

የተከሰተውን የበጀት ጉዴሇት እና የዕዲ ጫና ቀውስ ሇማስተካከሌ እየተወሰደ ያለ 

የመፌትሄ እርምጃዎች 

 በአውሮፓ ህብረት አገራት በተሇይም የዩሮ ገንዘብ ተጠቃሚ በሆኑ አገሮች የተከሰተውን 

የበጀት ጉዴሇት እና የእዲ ጫና ቀውስ የሚያስተካክለ የመፌትሄ ሀሳቦችን ሇማግኘት የአውሮፓ 

ህብረት አገራት በተሇይ ዯግሞ የዩሮ ዞን አባሌ አገራ በርካታ የሆኑ ትዕግስት አስጨራሽ የሆኑ 

ስብሰባዎችን አዴርገዋሌ፡፡ መፌትሄ የሚለአቸውንም አስቀምጠዋሌ፡፡ ገና ወዯፉትም እንዯ 

እነዚህ አይነት ስብሰባዎችን በማዴረግ መፌትሄዎችን ማስቀመጥ እና ተግባራዊ ማዴረግ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

The European Financial stability facility (EFSF) 

 የህብረቱ አገራት ችግሩን በጋራ ሇመከሊከሌ ከወሰዶቸው የመፌትሄ እርምጃዎች መካከሌ 

እ.ኤ.አ ግንቦት 9 ቀን 2010 27ቱ የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት ተስማምተው ያቋቋሙት 

EFSF ተጠቃሽ ነው፡፡ 

 ይህ ጊዜያዊ ተቋም የተቋቋመበት ዋነኛ ዓሊማ በምጣኔ ሃብቱ ቀውስ (economic 

difficulties) ውስጥ የገቡ የዩሮ ዞን ተጠቃሚ የሆኑ አገራት የተሇያዩ የፊይናንስ ዴጋፍችን 

በመስጠት በአውሮፓ አህጉር የፊይናንስ ዘርፌን የተረጋጋ ማዴረግ ነው፡፡ 

 ይህ መቀመጫውን ልክሰመበርግ ያዯረገው ተቋም በቀዴሞው የጀርመን የገንዘብ 

ሚኒስትር እና የአይ ኤም ኤፌ ሰራተኛ በነበረው 'Klaus Regling' ይመራሌ፡፡ ከአውሮፓ 

ኢንቨስትመንት ባንክ (EIB) የግምጃ ቤት አስተዲዯር አገሌግልቶችን እና ላልችን የአመራር 



11 

 

ዴጋፍችን በኮንትራት የአገሌግልት ዯረጃ እንዱሰጠው ተዯርጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

ከአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ (ECB) ከአውሮፓ ኮሚሽን (EC)፣ ከEuropian Financial 

Stabilization Mechanism (EFSM) እና ከአሇም የገንዘብ ዴርጅት (IMF) ጋር ተባብሮ 

ይሰራሌ፡፡ 

 ይህ ተቋም መጀመሪያ 440 ሚሉዮን ዩሮ የማበዯር አቅም ይዞ የተቋቋመ ተቋም 

ሲሆን፤ በኋሊ ወዯ አንዴ ትሪሉዮን ዩሮ በሊይ ማዯግ ሲችሌ ወዯፉት ዯግሞ እስከ ሁሇት 

ትሪሉዮን ዩሮ ሇማዴረስ ዕቅድች እንዯተያዙ ይነገራሌ፡፡ 

 ተቋሙ በጀርመን የዕዲ አስተዲዯር ቢሮ (German debt management office) 

እየተረዲ ቦንድችን በማተም እና ላልችን የዕዲ መቀነሻ (ማስተካከያ) መሳሪያዎችን በማዘጋጀት 

በፊይናንስ ቀውሱ ውስጥ በሚገኙ የዩሮ ዞን አባሌ አገራት የሚሰጥ የብዴር ምንጭ (fund) 

ማሳዯግ ይኖርበታሌ፡፡ በተጨማሪም በፊይናንስ ቀውሱ ውስጥ ያለ የዩሮ ዞን አባሌ አገራት 

ውስጥ ያለ ባንኮች ካፒታሊቸውን እንዱያሳዴጉ እና የአገሪቱን ብሄራዊ ዕዲ ሇመግዛት (buy 

sovereign debt) የሚውሇውን ገንዘብ ማሰባሰብ እና fund ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 በዚህ ተቋም የሚታተሙ እና ሇሽያጭ የሚቀርቡ ቦንድች የዩሮ ዞን አባሌ አገራት 

በአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ (ECB) ባሊቸው ዴርሻ መሰረት (መጠን) ማስተማመኛ 

(guarantees) ይሰጠዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት ጀርመን፣ ፇረንሳይና ጣሉያን ዴርጅቱ ሉያሳትም 

ካቀዯው አንዴ ትሪሉዮን ዩሮ ውስጥ 27%, 20% እና 17% አካባቢ በቅዯም ተከተሊቸው 

መተማመኛ መስጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

2. European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) 

 27ቱ የአውሮፓ ህብረት አገራት የገንዘብ ሚኒስትሮች እ.ኤ.አ ግንቦት 10 ቀን 2010 

ከቁጥጥራቸው ውጭ በሆነ መንገዴ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ውስጥ የገቡ የአውሮፓ ህብረት 

አባሌ አገራትን በፊይናንስ በመዯገፌ የወቅቱን የአውሮፓን የፊይናንስ ገበያ ሇማረጋጋት 

ኃሊፉነትን የሚወጣ ተቋም European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) 

በሚሌ ስያሜ አቋቋሙ፡፡ 
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 ይህ ጊዜያዊ ተቋም 60 ቢሉዮን ዩሮ የማበዯር አቅም ያሇው ሲሆን ከዚህ ውስጥ 44 

ቢሉዮን ዩሮውን ሇዩሮ ዞን አባሌ አገራት ብቻ እንዱሆን ሇ(EFSF) መነሻ የሚሆን ገንዘብ 

ይሰጣሌ፡፡ የአውሮፓ ህብረት በጀትን እንዯ መተማመኛ መያዣ ሲጠቀም የአውሮፓ ኮሚሽን 

በበሊይነት ይከታተሇዋሌ፡፡ 

3. የብራሰሌስ ስምምነት (Brussels Agreement) 

 እ.ኤ.አ ጥቅምት 26 ቀን 2011 17ቱ የዩሮ ዞን አባሌ አገራት መሪዎች ቤሌጂየም ዋና 

ከተማ ብራሰሌስ ተገናኝተው በመመካከር ሇገጠመው ችግር መፌትሄ ይሆናለ ያሎቸውን 

ውሳኔዎች ሊይ ስምምነት ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ 

 በዚህ ስብሰባ መሪዎች ስምምነት ሊይ ከዯረሱባቸው ፓኬጅ ውስጥ ከግሪክ ብሄራዊ ዕዲ 

ውስጥ 50% የሚሆነውን በተሇያዩ ዘዳዎች ተጠቅሞ መቀነስ፣ የEFSF የዕዲ ማቃሇያ ፇንዴ 

ከነበረበት በአራት እጥፌ በማሳዯግ አንዴ ቢሉዮን ዩሮ ማዴረስ/ማሳዯግ፣ በአውሮፓ ህብረት 

አባሌ አገራት የሚገኙ ባንኮች ካፒታሊቸውን አሁን ካሇበት ቢያንስ በ9% ማሳዯግ ግዳታ 

መሆንን፣ በተፇጠረው ችግር ምክንያት የከሰሩ የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት ባንኮች 

ከችግራቸው ማገገሚያ የሚሆን የ35 ቢሉዮን ዩሮ ብዴርን ሇማሳዯግ ቃሌ ገብተዋሌ፡፡ 

እንዱሁም ጣሉያን ያሇባትን ዕዲ ሇመቀነስ ቁርጠኛ እርምጃዎችን መውሰዴ እንዲሇባት የሚለ 

የመፌትሄ ሀሳቦች ይገኙበታ፡፡ ይህን ፓኬጅ አስመሌክቶ የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዲንት የሆኑት 

Jose Manuel Barroso ሲገሌፁ the package has a set of "exceptional measures for  

exceptional times" ብሇዋሌ፡፡ 

4. የአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ የተከሰተውን ችግር ሇመፌታት እያዯረገ ያሇው ጣሌቃ 

ገብነት 

 የአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክ የአውሮፓ አገራት የገጠማቸውን የፊይናንስ ገበያ መዋዠቅ 

ሇመቀነስ እና የተከሰተውን የዋጋ ንረት ሇማሻሻሌ የተሇያዩ የመፌትሄ እርምጃዎች እየወሰዯና 

ሇመውሰዴ እየተዘጋጀ ይገኛሌ፡፡ ከነዚህም መካከሌ መንግስታት እና የግሌ ሴክተሩ ያሇባቸውን 

የዕዲ ጫና ሇመቀነስ የሚያሳትሟቸውን ቦንድች እና ላልች ማንኛውም የዕዲ መቀነሻ መሳሪያ 

(debt securities) ገበያው በፇቀዯው ስርዓት (open market operation, omo) መሠረት 

መግዛትና መዯገፌ እንዱችሌ ሇዚህ የሚያውሇውን የገንዘብ መጠን ወዯ 200 ቢሉዮን ዩሮ 
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ማሳዯግ ይኖርበታሌ፡፡ ሇረጅም ጊዜ የሚቆይ ብዴር (Long term refinancing operation) 

አማካኝነት የፊይናንስ ዴጋፌ ሇማዴረግ አሰራሮችን መዘርጋት ይኖርበታሌ፡፡ የUS ፋዳራሌ 

ሪዞርቭ የሚገያኝውን ዴጋፌ በመጠቀም ዩሮ ከUS ድሊር ጋር ያሇውን የሌውውጥ ሂዯት 

(Foreign Exchange Transaction) እንዯገና ማነቃቃት፣ የአውሮፓ ማዕከሊዊ ባንክን ጨምሮ 

ሁለም የአውሮፓ አገራት ባንኮች መንግስታቱ የሚያሳትሟቸውን ቦንድች መግዛት እንዱጀምሩ 

እና ቀዴሞ ነበረውን የብዴር አሰጣጥ ሂዯትና ስርዓት በመጠኑም ቢሆን መቀየር 

እንዯሚኖርባቸው የሚለት ባንኩ ከወሰዲቸው እርምጃዎች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ከነዚህ 

ውሳኔዎች በመነሳት የባንኩ 489 ቢሉዮን ዩሮ ሇ523 ባንኮች በአንዴ በመቶ (1%) የወሇዴ 

መጠን የረጅም ጊዜ ብዴር መስጠቱ እንዯ ምሳላ ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

5. ዩሮ ቦንዴ(Euro Bonds) 

 እ.ኤ.አ ኖቬምበር 2011 የአውሮፓ ኮሚሽን የ17ቱ የዩሮ ዞን አባሌ አገራት በጋራ ዩሮ 

ቦንዴ (Euro Bonds) ቢያሳትሙ ሇተከሰተው የፊይናንስ ቀውስ ውጤታማ መፌትሄ ሉሆን 

ይችሊሌ የሚሌ ሀሳብ አቀረበ፡፡ በዚህ ሀሳብ ሊይ የተሇያዩ አገራት በተሇይ ጀርመን ተቃውሞ 

አይነት ማብራሪያዎችን ስሇአነሱ እና ላልችም አገራት የተሇያዩ ሀሳቦችን ስሊራመደ የጋራ 

ሳይሆን በመቅረቱ በይዯር ተይዟሌ፡፡ 

6. የአውሮፓዊያን የበጀት ውህዯት እና የሉዝበን ስምምነትን ማሻሻሌ  

(European fiscal union and revision of the Lisbon Treaty) 

 እ.ኤ.አ መጋቢት 2011 የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት ቀዴሞ በነበረው የ"stability 

and growth pact" ሊይ አዲዱስ ማሻሻያዎች እንዱጨምሩበት የሚሌ ሀሳብ አቀረቡ፡፡ ዋና 

አሊማውም አሁን እየተሰራባቸው ያለት የህብረቱ የምጣኔ ሀብት ዯንብ እና መመሪያዎች 

የበሇጠ ጠንካራና አስገዲጅ ባህሪይ እንዱኖራቸው ማዴረግ ታስቦ ነው፡፡ 

 እነዚህ አዲዱስ ሀሳቦች የተቀመጠውን የበጀት ክፌተት ጣሪያ ማሇትም 3% of GDP 

እና የአገራዊ ዕዲ ጣሪያ 60% ከGDP ያሇፇ ወይም የጣሱ አገራትን መቅጣት የሚያስችለ 

አስገዲጅ ስምምነቶች ናቸው፡፡ 
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 ይህ ማሇት የአውሮፓ ህብረት አባሌ አገራት በአመት የሚመዴቡትን የበጀት መጠን፣ 

የሚሰበስቡትን የቀረጥ መጠን፣ መበዯር ያሇባቸውን አገራዊ ዕዲ መጠን እና ላልች ተያያዥነት 

ያሊቸው ጉዲዮች የሚወስኑት በበጀት ህብረቱ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ እ.ኤ.አ 

የህብረቱ አገራት ዱሴምበር 13 ቀን 2007 ሉዝበን ሊይ የተፇረመውን ውሌ አንዴ አንዴ 

አንቀጾች ያስተካክሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

 በ2011 መጨረሻ ሊይ ጀርመን፣ ፇረንሳይ እና ላልች ትናንሽ የአውሮፓ አገራት የበጀት 

ውህዯት (Fiscal Union) እንዯሚፇጥሩ ይጠበቃሌ፡፡ ይህ በጀት ውህዯት የሚመራበት ጠንካራ 

የሆኑ ህግ እና መመሪያዎች ያስፇሌጉታሌ፡፡ እነዚህ መመሪያዎችና ዯንቦችን የጣሰ የህብረቱ 

አባሌ አገር አስቸኳይ የሆነ ቅጣት እንዯሚወሰዴበት እና ይህንን ቅጣት የአውሮፓ ኮሚሽን እና 

የአውሮፓ ህብረት ፌርዴ ቤት አማካኝነት እንዯሚፇፅም ይጠበቃሌ፡፡ 

የዩሮ ዞን የእዲ ጫና ቀውስ በታዲጊ አገሮች ሊይ የሚያሳዴረው ተፅዕኖ 

 ዓሇም እ.ኤ.አ ከ2008-2009 ከነበረው የምጣኔ ሀብት ቀውስ ሇመውጣት የማገገም 

ምሌክት እያሳየች ባሇችበት ወቅት፣ የአሇም ምጣኔ ሀብት እንዯገና ተመሌሶ ወዯ ችግር ውስጥ 

ገብቷሌ፡፡ ከግሪክ የጀመረው የዕዲና ጫና ቀውስ ወዯ ላልቹ የአውሮፓ ህብረት አገራት 

በተሇይም ዯግሞ የዩሮ ገንዘብ ተጠቃሚ አገራትን ክፈኛ ሉያጠቃ ሲችሌ በተጨማሪም በአጭሩ 

ካሌገታ ፇረንሳይና ጀርመንን ጨምሮ በሁለም አባሌ አገራት እንዯሚስፊፊ አንዴ አንዴ ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸው የምጣኔ ሀብት ተንታኞች ፌራቻቸውን ይገሌፃለ፡፡  

 አሇም በአሁኑ ወቅት የፊይናንስ ገበያ ያሌተረጋጋ መሆን፣ ያዯጉት አገሮች የምጣኔ 

ሀብት ዕዴገት ዝቅተኛ መሆን ማሇት 1.5% አካባቢ የነበረና እንዱሁም በ2010 እና በ2012 

መካከሌ የዕዴገት መጠኑ ከአንዴ በመቶ በታች መሆኑ (IMF, 2011)፣ ስራ አጥነት በአውሮፓ 

እጅግ ከፌተኛ በሚባሌ ዯረጃ ሊይ መዴረሱ ሇምሳላ በእንግሉዝ በአስራ ሰባት አመት ውስጥ 

ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ መዴረሱና ይህም ሁኔታ በአሜሪካም ከአውሮፓ 

የተሇየ ያሇመሆኑ፣ የገንዘብ ምንዛሬ ሌውውጥ ስንመሇከት ዯግሞ ዩሮ ከUS ድሊር ጋር ሲነፃፀር 

እየወዯቀ መምጣቱና የቻይና ዮዋን ዯግሞ ከድሊር ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ ስሇሆነ በአሜሪካ እና 

በምዕራቡ ዓሇም አገራት ንግዴ ሊይ ጫና አሳዴሯሌ በሚለት አሜሪካን ጨምሮ ላልች 

ምዕራባውያንን ያካተተው ጎራ እና ቻይና ከፌተኛ የገንዘብ ውዝግብ (currency war) ውስጥ 
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የገቡበት፣ የአውሮፓ አገራት ከችግራቸው ሇመውጣት የተሇያዩ የመፌትሄ እርምጃዎችን 

እየወሰደ እና ሇመውሰዴ እያሰቡ አጣብቂኝ ውስጥ ያለበት ሁኔታ እና አፌሪካን ጨምሮ ላልች 

የኤዥያ አገራት ዯግሞ የተሻሇ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት እያስመዘገቡ ያለባት ጉራማይላ ዓሇም 

ናት አሁን ያሇችው፡፡ 

 የአውሮፓ ሀገራት ከችግራቸው ሇመውጣት እየወሰደ እና ሇመውሰዴ እያቀደ ያለት 

እርምጃዎች በተሇያዩ ተቋማት ማሇትም EFSF, EFSM, EFM ወዘተ በማቋቋም እና 

መንግስታት እራሳቸው በሚያሳትሙአቸው ቦንድች መሸጥ፣ ባንኮች ያሊቸውን ካፒታሌ ቢያንስ 

በ9% ማሳዯግ (Recapitalization of Banks)፣ መንግስታት ወጫቸውን እንዱቀንሱ እና 

ገቢያቸውን እንዱያሳዴጉ የሚያዯርጉ እርምጃዎች መውሰዴ እና ወዯፉት ዯግሞ የራሱ የሆነ 

ጠንካራ የቅጣት ህግ ያሇው በጀት ውህዯት (Fisical Union) መመስረት ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ 

ናቸው፡፡ 

 ይህ አውሮፓውያኑ አጠቃሊይ ያለበት ሁኔታ በማዯግ ሊይ ያለ አገራትን አገራችንን 

ጨምሮ እንዳት ተፅዕኖ ያሳዴራሌ ብል ማየት የሚዯረሰውን ጉዲት ሇመቀነስ አማራጭ 

የላሇው እርምጃ ነው፡፡ 

የዩሮ ዞን ችግሮች ወዯ ታዲጊ አገሮች የመተሊሇፉያ መንገድች 

 በዩሮ ዞን የዯረሰው የዕዲ ጫና ቀውስ በሶስት ዋና ዋና መንገድች ወዯ ታዲጊ አገሮች 

ችግሮች ሉተሊሇፌ ይችሊለ፡፡ እነዚህም የፊይናንስ ችግሩ በቀጥታ መተሊሇፌ (Financial 

contagion)፣ በችግሩ ያለ የአውሮፓ አገራት ከሚወስደት የበጀት ቅነሳ ጋር ተያይዞ የሚመጡ 

ችግሮች (Europe's Fiscal Consolidation effects) እና በገንዘብ ምንዛሪ ገበያው ጋር ተያይዞ 

የሚመጣ ችግር (exchange rate effects) ብል በጥቅለ መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ 

1. የአውሮፓውያን የፊይናንስ ችግር በቀጥታ በታዲጊ አገሮች ሊይ የሚያሳዴረው ተፅኖ 

(Financial Contagion) 

 በዩሮ ዞን የተከሰተው የፊይናንስ ቀውስ በቀጥታ ወዯ ታዲጊ አገሮች ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

በፊይናንስ ስርዓቱ በተፇጠሩ ግንኙነቶች (Financial intermediaries)፣ በአክሲዮን ገበያ (stock 

market) እንዱሁም የኢንቨስተሮችን የገበያ አሰተሳሰብ እና ኢንቨስት ሲያዯርጉ ይገጥሙናሌ 
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ብሇው የሚያስቧቸውን ችግሮች መጋፇጥ አመሇካከትን በመቀየር (shift in investors market 

sentiment and changes in investers perceptions of risks) በታዲጊ አገሮች ሊይ 

ተፅዕኖዎችን ሉያሳዴር ይችሊሌ፡፡   

 ይህን ሁኔታ በምሳላ እንመሌከተው የአውሮፓ ባንኮች ግሪክ ካሇባት ብሄራዊ ዕዲ 

ከፌተኛውን ዴርሻ ይይዛለ ወይም አበዴረዋሌ፡፡ ሇምሳላ የጀርመን ባንኮች 22.6 ቢሉዮን ድሊር፣ 

የፇረንሳይ ባንኮች 15 ቢሉዮን ድሊር እና እንግሉዝ ባንኮች ዯግሞ 3.4 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር 

ይዘዋሌ ወይም አበዴረዋታሌ፡፡ (Brundt.com 2011) ግሪክ ችግሩ ተባብሶ ይህን ብዴሯን 

ሳትከፌሌ ብትቀር የእነዚህ አገራት ባንኮች ከፌተኛ ኪሳራ ውስጥ ይገባለ፡፡ ይህ ኪሰራቸውን 

ሇመቋቋም ካፒታሊቸውን ማሳዯግ ጨምሮ ላልች ኪሳራን የመከሊከሌ እርምጃዎችን እንዱወስደ 

ይገዯዲለ፡፡ በዚህ ጊዜ ሇታዲጊ አገሮች ሉሰጡ የሚችለትን ቀጥታ ብዴር ይንቀንሳለ ወይም 

ያቋርጣለ ማሇት ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ እየወጡ ያለ የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያስረደት 80% 

የሚሆነው የግሪክ ዕዲ መሠረዝ ወይም መከፇሌ ቢታሰብ በዩሮ ዞን ያለ ባኮችን እስከ 60 

ቢሉዮን ዩሮ ያከስራቸዋሌ ወይም ያሳጣቸዋሌ፡፡ ይህ በግሪክ የተከሰተው ቀውስ ወዯ ላልቹ 

የዩሮ ዞን አገራት ማሇትም ጣሉያን እና ወዯ ስፔን ከተሸጋገረ የባንኮች ኪሰራ ከዚህ በሊይ 

በመጨምር ችግሩን ይበሌጥ ሉያባብሰው ይችሊሌ፡፡ 

 የአውሮፓ ህብረት ቀውስ ከእነዚህ ችግር ውስጥ ከገቡት አገራት አሌፍ ወዯ ላልች 

የዩሮ ዞን አገራት በብዛት ከተስፊፊ በአውሮፓ የሚገኝ አንዲዴ ባንኮች አቅማቸውን ውስን 

ስሇሚያዯርገው ታዲጊ አገሮች ከነዚህ ባንኮች ሉያገኝት የሚችለትን ሇግብይት የሚረዲ  ብዴር 

በመቀነስ ከፌተኛ ችግር ይፇጥርባቸዋሌ፡፡ 

 የዩሮ ዞን ቀውስ በአሇም አቀፌ የአክሲዮን ገበያ (stock market) ቀጣይነት ያሇው 

ያሇመረጋጋት መንስኤ ሆኗሌ፡፡ ሇምሳላ እ.ኤ.አ ኦገስት 2011 በአውሮፓ የአክስዮን ገበያ 

ዝቅተኛ አፇፃፀም ምክንያት የዓሇም አክስዮን ገበያ (Global Stack market) በ6.8% መውረዴ 

/መቀነስ/ አሳይቷሌ፡፡ ይህን ተከትል የአክስዮን ገበያው በጀርመን 18.7%፣ በጣሉያን 14.9%፣ 

በፇረንሳይ 10.9% እና በስፔን 8.8% ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡ (Brandt.com, 2011) 

 የአውሮፓ የአክስዮን ገበያ ያሇመረጋጋቱ በታዲጊ አገሮች የምጣኔ ሀብት ሊይ ከፌተኛ 

የሆነ አለታዊ ተፅዕኖ ያሳዴራሌ፡፡ ሇምሳላ ተከታታይ በሆነ መሌኩ የአውሮፓውያኑ የአክሲዮን 
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ገበያ ዋጋው መውረዴ ባሇሀብቶች የአክሲዮን ዴርሻቸው መሸጥ ስሇሚገዯደ ይህ ሁኔታ ዯግሞ 

ባሇሀብቶች በታዲጊ አገሮች ውስጥ ያስቀመጡትን ገንዘብ በከፌተኛ መጠን እንዱያወጡ 

ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ ያሇው የአውሮፓ አገራት ብሄራዊ የዕዲ ጫና ቀውስ እና 

ሁኔታው ከቀጠሇ ወዯፉት ይመጣሌ ተብል የሚጠበቀውን አጠቃሊይ የአሇም ምጣኔ ሀብት 

ቀውስን በመፌራት የበሇፀጉ አገራት በተሇይ ዯግሞ የአውሮፓ ባሇሃብቶችን ወዯ ታዲጊ አገሮች 

ገብተው ኢንቨስት ሲያዯርጉ የሚገጥማቸውን ችግሮች /ኪሳራዎች/ ሇመሸከም ያሊቸውን ፌሊጎት 

ያዲክመዋሌ፡፡ ይህን ሁኔታ credit suisse's global risk appetite indicator በሚሌ ስያሜ 

የሚወጣ ጥናት እንዲስቀመጠው ባሇሃብቶች ወዯ ታዲጊ አገሮች ሲገቡ የሚገጥማቸውን ችግሮች 

የመሸከም ፌሊጎታቸው በአሁኑ ወቅት ሇ30 ዓመታት ባሌታየ መሌኩ መቀነሱን አመሌክቷሌ፡፡ 

(JP Morgan, 2011) በላሊ በኩሌ ዯግሞ በአዯጉት አገሮች የአክሲዮን ገበያው ዋጋ እየወረዯ 

ሲሄዴ (bearish market) ባሇሀብቱ ከሚገጥመው ክስረት ሇመዲን ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ 

ሇመሸጥ ይገዯዲሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ወዯ ታዲጊ አገሮች የሚገባው ኢንቨስትመንት ማሇትም FDI እና 

ቦንዴና ላልችን ሰነድችን ሇመግዛት የሚገባውን የገንዘብ (capital) ፌሰት (port Folio flow) 

ይቀንሳሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን በአውሮፓ አገራት የተከሰተው የዕዲ ጫና ቀውስን ተከትል በአዯጉት 

አገራት የሚገኙ ባሇሀብቶች አውሮፓን ጨምሮ ከበሇፀጉ አገራት የሚገዙትን ቦንዴ እና ላልች 

ሰነድች ትተው በአሁን ጊዜ በምጣኔ ሀብታቸው ረገዴ የተሻሇ ዕዴገት እያስመዘግቡ እና 

አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ባለ ታዲጊ አገሮች በተሇያዩ መሌኮች ገንዘባቸውን ሉያፇሱበት 

የሚችለበት ዕዴሌም ይኖራሌ ተብል እንዯ አንዴ ችግሩ የፇጠረው በጎ ገጽታ ሉታይ ይችሊሌ፡፡ 

2. በችግሩ ውስጥ ያለ እና ወዯ ችግሩ ሊሇመግባት መከሊከሌ የሚያዯርጉ የአውሮፓ 

አገራት ከሚወስደት የበጀት ጉዴሇት ቅነሳ ጋር ተያይዞ የሚመጡት ችግሮች 

(European's fisical consolidation effects) 

 አውሮፓውያን ከችግሩ ሇመውጣት እና ወዯ ችግሩ ሊሇመግባት እየወሰደት ያለት 

የበጀት እና የመንግስት ወጪ ቅነሳ ፓኬጅ (austrity package) በአገራቱ የተሇያዩ ችግሮች 

ያስከትሊሌ፡፡ ይኸውም የስራ አጥነት ቁጥር ይጨምራሌ፣ ከቀዴሞው የምጣኔ ሀብት ቀውስ 
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ያሊገገመውን የኢኮኖሚ ዕዴገት ይባሱን ዘገምተኛ ያዯርገዋሌ፡፡ እነዚህ ሁሇት ነገሮች በአውሮፓ 

ምጣኔ ሀብት ሊይ መከሰታቸው ታዲጊ አገሮችን በተሇያዩ ሁኔታዎች ሉጎዲቸው ይችሊሌ፡፡ 

 ሇምሳላ፡- አውሮፓ መንግስታት የገጠማቸው የዕዲ ጫና ቀውስ ሇመቀነስ በአንዴ በኩሌ 

የቀረጥ መጠናቸውን በመጨመር ገቢያቸውን ማሳዯግ ሲኖርባቸው በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

በየአመቱ የሚመዴቡትን በጀት (ወጪ) መቀነስ ግዴ ይሊቸዋሌ፡፡ በዚህ መሠረት እንግሉዝ 

ከሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ወዱህ እጅግ ከፌተኛ የበጀት ቅነሳ የተባሇሇትን ማሇትም 83 

ቢሉዮን ዩሮ በ2014-15 ሇመቀነስ መወሰኗ፣ ፇረንሳይ 45 ቢሉዮን ዩሮ ሇመቀነስ እቅዴ መያዟ 

እና ጀርመን ዯግሞ ወዯ 80 ቢሉዮን ዩሮ የሚሆን ወጭን ሇመቀነስ ማቀዲቸው እንዯ ምሳላ 

መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ እነዚህ ታዲጊ አገራትን በመርዲት በአውሮፓ ቀዲሚ በሆኑ አገሮች 

የተወሰደት ከፌተኛ የወጭ ቅነሳዎች ታዲጊ አገሮች ከነዚህ አገሮች ሉያገኙት ይችለት 

የነበረውን ብዴር እና እርዲታ በከፌተኛ ዯረጃ በመቀነስ ሉጎዲቸው ይችሊለ፡፡ በተሇይ ጉዲቱ 

የብዴር እና የእርዲት ምንጫቸው ከአውሮፓ አገራት ጋር በእጅጉ የተሳሰሩ ታዲጊ አገሮችን 

በይበሌጥ ይጎዲሌ፡፡ 

 የአውሮፓዊያን የምጣኔ ሀብት ዝቅተኛ መሆን ዯግሞ በበኩለ በታዲጊ አገሮች ሊይ 

ከፌተኛ ጉዲት ሉያዯርስ ይችሊሌ፡፡ ይኸውም የአውሮፓ አገራት የምጣኔ ሀብት ዕዴገት ዝቅተኛ 

ሲሆን የአገራቱን ገቢያ ይቀንሳሌ፡፡ ይህ ጉዲይ ዯግሞ ከታዲጊ አገራት ሉያስገቡት (import) 

ሉያዯርጉ የሚችለትን የምርቶች እና የአገሌግልቶች መጠን ይቀንሳሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

የምጣኔ ሀብቱ ዕዴገት ዝቅተኛ ሲሆን የግሌ ሴክተሩ ገቢ ስሇሚቀነስ መንግስት የሚሰባሰብ 

ቀረጥ በመቀነስ ገቢውን ውስን ያዯርገዋሌ፡፡ ይህ ሁኔታ የመንግስት ወጭ በመቀነሱ ምክንያት 

ኩባንያዎች ያሊቸውን የሰው ሃይሌ እንዱቀንሱ እና ተጨማሪ ሰዎችን እንዲይቀጥሩ 

ያስገዴዲሌ፡፡ 

 ይህ ሁኔታ ዯግሞ በአውሮፓ አገራት የስራ አጥነት ቁጥር ይጨምራሌ፡፡ ሇምሳላ 

በአሁኑ ወቅት የስራ አጥነት ቁጥሩ በስፔን 21%፣ በአየርሊንዴ 14.6%፣ በስልቫክ 13.4%፣ 

በፖርቹጋሌ 12.3% እንዱሁም በላልች የአውሮፓ አገራት ሁኔታ ከዚህ የተሻሇ ያሇመሆኑን 

የተሇያዩ ተቋማት በሚያወጧቸው ሪፖርቶች ጠቅሰዋሌ፡፡ 
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 ይህ ከፌተኛ የሥራ አጥ ቁጥር በአውሮፓ መበራከቱ ተቀማጭነታቸው በአውሮፓ 

የሆኑ የታዲጊ አገራት ዱያስፖራዎችን ከስራ ስሇሚያስቀራቸው /ስራ አጥ ስሚያዯርግ/ 

ገቢያቸውን በከፌተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ወዯ ታዲጊ አገሮች የሚሊከው የገንዘብ 

መጠን (Remittance) በእጅጉ በመቀነስ የታዲጊ አገሮች የምጣኔ ሀብት ይጎዲሌ፡፡ ይህ ሁኔታ 

አብዛኛውን ከውጭ የሚሊክ ገንዘባቸውን (Remittance) ከአውሮፓ የሚያገኝ ታዲጊ አገራት ሊይ 

ጉዲቱ የከፊ ይሆናሌ፡፡ 

3. ከገንዘብ ምንዛሬ ገበያው (exchange rate movement effect) ጋር ተያይዞ ሉመጡ 

የሚችለ ተፅዕኖዎች 

 ዩሮ ከድሊር አኳያ ያሇው ዋጋ እየቀነሰ ሄዶሌ፡፡ (Euro depreciation against the 

dollar) ይህ ሁኔታ ወዯፉት እየቀጠሇ ከሄዯ በታዲጊ አገሮች ሊይ በጎ እና መጥፍ ተፅዕኖ 

ይኖረዋሌ፡፡ ይኸውም የወጭ ንግዲቸውን በዩሮ አማካኝነት ሇሚያካሂደ ታዲጊ አገራት የዩሮ 

ዋጋ ከድሊር ጋር ያሇወ ዋጋ በመቀነስ ብዙ ምርት እንዱሸጡ በማዴረግ በአሌም ገበያ ተወዲዲሪ 

ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ በተቃራኒው ዯግሞ የወጭ ንግዲቸውን በዋናነት በድሊር የሚያካሂደ 

ታዲጊ አገራት ከዩሮ አኳያ ሲታይ የUS ድሊር ዋጋ ስሇጨመረ የሚሸጡትን የምርት መጠን 

በመቀነስ በአሇም ገበያ ተወዲዲሪነታቸውን ይቀንሰዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ዯግሞ የዩሮ ዋጋ ከድሊር አኳያ መቀነሱ በታዲጊ አገሮች የአገሌግልት ንግዴ 

ሊይ ከአውሮፓ አገራት ከሚመጡ ጎብኝዎች የሚገኘውን ገንዘብ በመቀነስ እና ወዯ ታዲጊ 

አገራትን ሇመጎብኘት ያሇውን ፌሊጎት በመቀነስ ጭምር ታዲጊ አገራትን ሉጎዲ ይችሊሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የዩሮ ዋጋ መቀነስ ተቀማጭነታቸው አውሮፓ አገራት ሇሆኑ የዱያስፖራ አባሊት 

ወዯ ታዲጊ አገሮች የሚመጣውን የገንዘብ መጠን የምንዛሬውን መጠን በመቀንስ ሉቀንሰው 

ይችሊሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ይበሌጡን የሚጎዲው በንግዴ፣ በፊይናንስ እና በላልች ከዚህ ጋር 

ተያያዥነት ባሊቸው ጉዲዮች ከአውሮፓውያን ጋር በጣም የተሳሰሩ ታዲጊ አገሮችን ነው፡፡ 

በዩሮ ዞን ቀውስ የታዲጊ አገራት ተጋሊጭነት በምን ይወሰናሌ (Vulnarability to the 

euro zone crisis) 

 no economy in the world is immune from this crisis (Christine-lagarde) 

"በአሇም ሊይ ያሇ ማንኛውም የምጣኔ ሀብት ከዚህ ቀውስ ተፅዕኖ ነፃ ሉሆን አይችሌም" 
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ብሇዋሌ፡፡ የወቅቱ የአሇም አቀፌ የገንዘብ ዴርጅት (IMF) ኃሊፉ ፇረንሳዊቶ ወ/ሮ ክርስቲያን 

ሊጋርዴ፡፡ እውነት ነው ከዚህ ቀውስ ተፅዕኖ ነፃ የሚሆን አገር ወይም ኢኮኖሚ የሇም፡፡ እንኳን 

ዯካማ የምጣኔ ሀብት መዋቅር ያሊቸው እና እርዲታ የሚፇሌጉት ታዲጊ የምጣኔ ሀብት 

ባሇቤቶች የሆኑት ታዲጊ አገሮች ይቅር እና በፇጣን እዴገት ሊይ ያለትን እንዯ እነ ቻይና  እና 

USA ጨምሮ የበሇፀጉ አገራትን የምጣኔ ሀብት ሊይ ሳይቀር ቀውሱ ከፌተኛ ተፅኖ ማሳረፌ 

ይችሊሌ፡፡ 

 ይህ ሲባሌ ግን ቀውሱ በሁለንም አገሮች ኢኮኖሚ ሊይ እኩሌ ተፅዕኖ ያሳዴራሌ ማሇት 

አይዯሇም፡፡ የቀውሱ ተፅዕኖ አገራቱ ባሊቸው የኢኮኖሚ መዋቅር ጥንካሬና ዕዴገት በአንዴ በኩሌ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአውሮፓውያ ጋር ካሊቸው የምጣኔ ሀብት ግንኙነትና ትስስር ይወሰናሌ፡፡ 

ማሇትም ዯካማ የምጣኔ ሀብት መዋቅር እና ዝቅተኛ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት በማስመዝገብ ሊይ 

ያለ አገሮች እና እንዱሁም ከአውሮፓውያኑ ጋር ከፌተኛ የሆነ የምጣኔ ሀብት ትስስር ያሊቸው 

አገሮች ሇቀውሱ ተጋሊጭነታቸው ከፌተኛ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ የምጣኔ ሀብታቸው 

ጠንካራ መዋቅራዊ ጥንካሬ ያሊቸው እና ተከታታይ የሆነ ፇጣን የምጣኔ ሀብት እዴገት 

በማስመዝገብ ሊይ ያለ ኢኮኖሚ ባሇቤት የሆኑ እና ከአውሮፓውያኑ ጋር የሊሊ የምጣኔ ሀብት 

ትስስር ያሊቸው አገራት በቀውሱ የሚዯርስባቸው ተፅዕኖ ቀሊሌ ይሆናሌ ወይም በቀሊለ 

መከሊከሌ ይችሊለ ማሇት ነው፡፡ ስሇዚህ የታዲጊ አገሮችም በዚህ ቀውስ የመጠቃት 

ተጋሊጭነትም የሚወሰነው በዚሁ መሠረት ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ችግሩን ሇማሳየት እንዯ 

ናሙና የወሰዴኳቸው አገሮችን መረጃዎች የዕርዲታ የ2009 የላልች ግን የ2010 

መሆናቸውንና ዝቅተኛ ብዬ የሰየምኳቸው አገራቱ ከአውሮፓ አገራት ጋር ያሊቸው የውጭ 

ንግዴ ትስስር፣ የFinance Flow፣ Remittance flow እና ብዴር እና እርዲታ ከጠቅሊሊው 

የአሇም አገራት ጋር ሲነፃፀር ከ10% በታች የሆነውን ሲሆን፤ ከ10% በሊይ የሆነውን ዯግሞ 

ከፌተኛ በሚሌ ወስጄዋሇሁ፡፡ 

 1. ባሊቸው የንግዴ ግንኙነት እና ትስስር መጠን 

 ምንም እንኳ የአውሮፓ አገራት ከላልች አሇማት ጋር ያሊቸው የንግዴ ግንኙነት 

ከ2007 የዓሇም ምጣኔ ሀብት ቀውስ በፉት ከነበረው 20.1% ከአጠቃሊይ የአሇም የገቢ ንግዴ 

እና 22.6% ከአጠቃሊይ የአሇም የወጪ ንግዴ (world export) በ2010 ሊይ 16.4% 

ከአጠቃሊይ የአሇም የገቢ ንግዴ (world import) እና 18.3 ዯግሞ ከአጠቃሊይ የአሇም የወጭ 
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ንግዴ (world export) (ec.europa.eu trade) በመሆን እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም አሁንም 

ቢሆን የአውሮፓ አገራት በአሇም ያሊቸው ዴርሻ በተሇይም ከታዲጊ አገራት ጋር ያሊቸው የንግዴ 

ግንኙነት ጠንካራ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

 ስሇዚህ በአሁኑ ወቅት ከአውሮፓ አገራት ጋር ጠንካራ የንግዴ ግንኙነት እና ትስስር 

ያሊቸው አገራት ማሇትም ቡሩንዱ፣ ካምቦዱያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሞዛቢክ ወዘተ በዚህ ረገዴ 

ከባዴ የሚባሌ ጫና ሉዯርስባቸው ሲችሌ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአውሮፓ አገራት ጋር የሊሊ 

የንግዴ ግንኙነት እና ትስስር ያሊቸው ታዲጊ አገራት ማሇትም ቡርኪናፊሶ፣ ማሉ፣ ኔፓሌ፣ 

ዚምባቡዌ እና ወዘተ በዚህ ረገዴ የሚዯርስባቸው ጫና ቀሊሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

 2. ባሊቸው የፊይናንስ ግንኙነት እና ትስስር መጠን 

 ብዙዎቹ ታዲጊ አገሮች በፊይናንስ ሴክተሩ ረገዴ ከአውሮፓ አገሮች ጋር ከፌተኛ 

ግንኙነት እና ትስስር አሊቸው፡፡ በዚህ ረገዴ ቁጥራቸው በርካታ የሆነ የአውሮፓ ባሇሀብቶች 

ከፌተኛ መጠን ያሇው መዋሇ ንዋይ በተሇያዩ ታዲጊ አገራት አፌሰዋሌ፡፡ ሇምሳላ በ2010 

መጨረሻ ሊይ የወጣውን የአሇም ባንክ ሪፖርት እንዯሚያሳየው በዚሁ ጊዜ ማሇትም 2010 

የአውሮፓ አገራት ከጠቅሊሊው የአሇም ቀጥታ ኢንቨስትመንት (FDI out Flow) 30% ዴርሻ 

ሲኖራቸው ከዚህ ውስጥ ዯግሞ ይበሌጡን ተጠቃሚ የነበሩት ታዲጊ አገሮች ነበሩ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተቀማጭነታቸው (ንብረትነታቸው) የአውሮፓ የሆኑ ባንኮች ሊሇፈት 

አስርተ ዓመታት በታዲጊ አገሮች በስፊት መግባታቸውን የተሇያዩ ሪፖርቶች ያመሇክታለ፡፡ 

ይህን በተመሇከተ የአሇም የንግዴ ዴርጅት (WTO) በ2008 ያወጣው ሪፖርት 

እንዯሚያመሇክተው እ.ኤ.አ ከ2000-2006 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ ከሳህራ በታች በሚገኙ 

አገራት ውስጥ ከሚገኝ ንብረታቸው የውጭ አካሊት ከሆኑ ባንኮች መካከሌ 56% 

በአውሮፓውያን በዋናነት ዯግሞ በእንግሉዝ፣ በፇረንሳይ እና በፖርቹጋሌ የተያዙ ነበሩ፡፡ ይህ 

የቁጥር መጠን ወዯ ሊቲን አሜሪካ ስንሄዴ ይጨምራሌ፡፡ ይኸውም በተጠቀሰው ጊዜ በሊቲን 

አሜሪካ ከነበሩት ንብትነታቸው የውጭ አካሊት ከሆኑ ባንኮች መካከሌ 62% በአውሮፓውያን 

የተያዙ ሲሆኑ 40% ዯግሞ በስፔን ብቻ ባንኮች የተያዙ ነበሩ፡፡ 

 ስሇዚህ በዚህ ምሳላ ስንሄዴ ከአውሮፓ አገራት ጋር ጠንካራ የፊይናንስ ግንኙነት እና 

ትስስር ያሊቸው ታዲጊ አገራት ማሇትም FDI በተመሇከተ ኒጀር፣ ካምቦዱያ፣ ማዲጋስካር፣ 
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ሞዛምቢክ፣ ሩዋንዲ፣ ኡጋንዲ ... ወዘተ እና ባንኮቸን በተመሇከተ ዯግሞ ኬንያ፣ ማዲጋስካር፣ 

ሞዛምቢክ፣ ቡርኪናፊሶ፣ ማሉ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዲ፣ ወዘተ በዚህ ረገዴ በቀውሱ ከፌተኛ 

ተጋሊጭ የሆኑ ታዲጊ አገሮች ሲሆኑ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአውሮፓ አገራት ጋር ጠንካራ 

ያሌሆነ የፊይናንስ ግንኙነት እና ትስስር ያሊቸውን አገሮች ማሇትም FDI በተመሇከተ 

ቡርኪናፊሶ፣ ቡሩንዱ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ማሊዊ፣ ታንዛኒያ፣ ዚምባቡዌ ወዘተ እንዱሁም 

በባንኮች ባሇሀብትነት በተመሇከተ ዯግሞ ኢትዮጵያ፣ ካምቦዱ፣ ቡሩንዱ፣ ማሊዊ፣ ኔፓሌ፣ 

ኒጀር፣ ሩዋንዲ በዚህ ረገዴ ቀውስ ሉያስዴርባቸው የሚችሇው ተፅዕኖ ወይም ተጋሊጭነት አናሳ 

የሆነ ወይም በቀሊለ መከሊከሌ ይችሊለ ማሇት ነው፡፡ 

3. ከአውሮፓ አገራት ከሚኖሩ ዱያስፖራ እና ላልች አካሊት ወዯ ታዲጊ አገሮች የሚገባ ገንዘብ  

(Remittance) መጠን  

 በዱያስፖራው እና በላልች አካሊት አማካኝነት ከውጭ ወዯ አገር ውስጥ የሚሊከው 

ገንዘብ (Remittance) በታዲጊ አገሮች ጠቅሊሊ ምርት (GDP) በአማካኝ 8% ይይዛሌ፡፡ ይህ 

አሀዝ በታጃኪስታን 39%፣ በኔፓሌ 22% እና በጋምቢያ 14% ከGDP በመሆን ይጨምራሌ፡፡ 

ከዚህ ውስጥ ዯግሞ ከአውሮፓ አገራት የሚመነጨው የገንዘብ መጠን (Remittance) ከፌተኛ 

ዴርሻ እንዯሚይዝ The Economist 2010 ባወጣው ዘገባ ገሌጻDሌ፡፡  

 ስሇዚህ ከአውሮፓ አገራት መንጭቶ ወዯ አገራቸው በከፌተኛ መጠን የሚገባ ገንዘብ 

ያሊቸው አካሊት ማሇትም ኔፓሌ፣ ካምቦዱያ፣ ኬንያ፣ ማሉ፣ ኡጋንዲ ወዘተ በዚህ ረገዴ 

በቀውሱ ተጋሊጭነታቸው ከፌተኛ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአውሮፓ አገራት መንጭቶ ወዯ 

አገራቸው የሚገባ የገንዘብ መጠን (Remittance) ዝቅተኛ የሆኑ አገሮች ማሇትም ኢትዮጵያ፣ 

ሞዛምቢክ፣ ኒጀር፣ ሩዋንዲ፣ ታንዛኒያ፣ ዚምባቡዌ ወዘተ በዚህ ረገዴ በቀውሱ ተጋሊጭነታቸው 

ዝቅተኛ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

4. ከአውሮፓ አገራት በሚያገኙት የብዴር እና የእርዲታ መጠን 

 የታዲጊ አገራት የምጣኔ ሀብት በአብዛኛው በአውሮፓውን እርዲታ ሊይ በከፌተኛ ሁኔታ 

የተመሰረተ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በተሇይ ዯግሞ በእዴገታቸው እጅጉን ወዯኋሊ የቀሩ አገራት 

ከሚያገኙት እርዲታ 50% አካባቢ የሚሸፇነው በአውሮፓዊያን እንዯሆነ የዓሇም የገንዘብ 
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ዴርጅትን ጨምሮ የተሇያዩ ሪፖርቶች ይገሌፃለ፡፡ የብዴሩም ጉዲይ ከዚህ የተሇየ እንዲሌሆነ 

ከሊይ የተጠቀሱት ሪፖርቶች ይገሌፃለ፡፡ 

 ስሇዚህ በዚህ እሳቤ መሠረት ከአውሮፓውያኑ ከፌተኛ መጠን ያሇው እርዲታ ሲያገኙ 

የነበሩት አገሮች ማሇት ቡሩንዱ፣ ማሊዊ፣ ሞዛምቢክ፣ ሩዋንዲ፣ ዚመባቡዌ ወዘተ በዚህ ረገዴ 

ተጋሊጭነታቸው ከፌተኛ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ከአውሮፓውያኑ የሚያገኙት እርዲታ 

ዝቅተኛ የነበሩ አገሮች ማሇትም ኢትዮጵያ፣ ካምቦዱ፣ ቡርኪናፊሶ፣ ማዲጋስካር ወዘተ በዚህ 

ረገዴ ያሊቸው ተጋሊጭነት ዝቅተኛ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

 5. የአውሮፓውያኑ ከቀውሱ የመወጣት ችልታ 

 ከምጣኔ ሀብቱ መዋቅራዊ ግንኙነት እና ትስስር በተጨማሪ አውሮፓውያኑ ከገቡበት 

ቀውስ ሇመውጣት የሚያዯርጉት እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆን እና አሇመሆኑ ወይም ከቀውሱ 

ሇመውጣት ያሊቸው ችልታ ዯካማ መሆን በታዲጊ አገሮች ሊይ ተጨማሪ ችግሮችን ማምጣቱ 

አይቀሬ ነው፡፡ 

 ስሇዚህ አውሮፓውያን ከችግራቸው ሇመውጣት በሚያዯርጉት ትግሌ ጥረታቸው 

ውጤት ካሊመጣ በታዲጊ አገሮች ብቻ ሳይሆን በመሊው አሇም ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ያዯርሳሌ፡፡ 

ስሇዚህ የአውሮፓውያኑ ከችግሩ የመውጣት ብቃት የታዲጊ አገሮች በችግሩ የመጠቃት 

ተጋሊጭነታቸው የሚወሰን እንዯ አንዴ ወሳኝ ፊክተር መወሰዴ ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

 ኢትዮጵያ ከቀውሱ አኳያ አሁን ያሇችበት ሁኔታ እና ወዯፉት መወሰዴ ያሇባቸው እርምጃዎች 

 አገራችን በአሁኑ ወቅት በአውሮፓ  ከተከሰተው ቀውስ ጋር ተያይዞ ይህ ነው ሉባሌ 

የሚችሌ ችግር አሌዯረሰባትም፡፡ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የፋዳራሌ መ/ቤቶች እንዯሚገሌፁት 

አገራችን ከአውሮፓ አገራት እያገኘች ያሇችው ብዴር ፣ ከአውሮፓ አገራት ወዯ አገራችን 

የሚገቡ ባሇሃብቶች ቁጥር እና ከአውሮፓ አገራት ጋር የምናካሂዯው የወጭ ንግዴ እየጨመረ 

ነው እንዱሁም ከአውሮፓ ወዯ አገራችን የሚገቡ ጎብኚዎች ቁጥር ከአመት ወዯ አመት 

እየጨመረ ይገኛሌ፡፡ ሇዚህ መሌካም ነገር መገኘት ዯግሞ አገራችን እየተከተሇችው ባሇው 

የምጣኔ ሀብት ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች በዋናነት ተጠቃሾች ሲሆኑ ከእነዚህ ቀጥል ዯግሞ 

በነዚህ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ምክንያት አሁን እየተመዘገበ ያሇው ባሇ ሁሇት አሃዝ እና 

ቀጣይነት ያሇው የምጣኔ ሀብት እዴገት እንዯ ዋነኛ ምክንያት መውሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 
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 ይህ ማሇት ግን አገራችን በቀውሱ ያሇመጠቃቶ እንዯ አሁኑ ሆኖ በዚህ መሌኩ ወዯፉት 

ይቀጥሊሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የአውሮፓዊያኑ ችግር  ካሌተፇታና በዚህ ቀጥል 

እየተባባሰ ከሄዴ አገራችን ከአውሮፓ አገራት የምታገኘውን ብዴር እና እርዲታ በመቀነስ፣ ወዯ 

አውሮፓ አገራት አገራችን የምትሌካቸውን ሸቀጦች በመቀነስ፣ ከአውሮፓ ወዯ አገራችን ሉገቡ 

የሚችለ ባሇሃብቶችን በመቀነስ፣ ከአውሮፓ አገራት ወዯ አገራችን የሚገቡ ጎብኚዎችን 

በመቀነስ በተጨማሪም ዴሮውንም ዯካማ የነበረውን ከአውሮፓ ወዯ አገራችን የሚገባ 

Remittance መጠን በመቀነስ አለታዊ ተፅዕኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ይህ ችግረ ከቀጠሇ ወዯፉት ይከሰታሌ ተብል የሚፇሩትን ችግሮች ከወዱሁ 

ሇመከሊከሌ አሁን በመንግስትና በህዝቡ በመተባበር እየተሰሩ ያለ ስራዎች ተጠናክረው 

መቀጠሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ሉሰፈ ከሚገባቸዉ ጥሩ ስራወቻችን መካከሌ ዋና ዋናዎቹ፡- 

1. የኪራይ መሰብሰቢያ ምንጮችን እና አመሇካከትን ሇማዴረቅ የተጀመረውን ርብርብ ህዝብን 

ባሳተፇ መሌኩ ማስቀጠሌ 

 ያሇን ሀብት ውስን ነው፡፡ ይህን ውስን ሀብት ወዯፉት የምጣኔ ሀብቱን እዴገት በቀጥታ 

በሚያሳዯጉ እና በዴጋፌ ሰጭነት ዕዴገቱን ሇሚያሳሌጡ የመሠረተ ሌማት ግንባታዎች ሊይ 

በስፊት እያዋሌን እንገኛሇን፡፡ ከእነዚህ ግንባታዎች መካከሌ የመንገዴ፣ የባቡር መስመር፣ 

ከውሃ፣ ከንፊስ፣ ከፀሏይና ከጂኦተርማሌ የሚገኝ በከባዴ የሃይሌ ማመንጫዎች፣ የሀይሌ 

ማሰራጫ ጣቢያዎች እና የሀይሌ የማስተሊሇፉ መስመር ዝርጋታዎች፣ የመስኖ ግዴቦች፣ 

የቴላኮሙኒኬሽን እና የመገናኛ ስራዎች፣ የመንግስትና የግሌ አምራች ኢንደስትሪዎች  

ግንባታና የማስፊፊት ስራዎች፣ የመንግስትና የግሌ የፊይናንስ ተቋማት ስራዎች፣ በመንግስትና 

በግሌ ሴክተሩ የሚካሄደ የትምህርት፣ የጤና እና የላልች የአገሌግልት ተቋማት ስራዎች፣ 

በመንግስትና በግሌ ተቋማት የሚካሄዴ የሰው ሃይሌ ግንባታዎች ... ወዘተ መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

 አገራችን እነዚህን ሇምጣኔ ሀብት ዕዴገት መሠረት የሆኑት መሠረተ ሌማቶች እየገነባች 

ያሇችው ከውስጥ ገቢ፣ ከብዴር እና ከእርዲ ከሚገኝ የገንዘብ ምንጮች ነው፡፡ እነዚህ ግንባታዎች 

በተያዘሊቸው ጊዜ እና በጀት፣ በሚፇሇገው የጥራት እና የመጠን ዯረጃ ... ወዘተ አከናውነን 

ወዯተፇሇገው የምርት ወይም የአገሌግልት ስራ ማዋሌ ይኖርብናሌ፡፡ ይህን ማዴረግ ካሌቻሌን 

ማሇትም በተፇሇገው ጊዜ፣ በጀት፣ ጥራትና መጠን ሳናከናውን ከቀረን እነዚህ መሠረተ 
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ሌማቶች ወዯ ስራ ማስገባት ሰሇማይቻሌ እና ከገቡም በኋሊ የሚፇሇገውን ምርት እና 

አገሌግልት መስጠት ስሇሚያቅታቸው ሇነዚህ ያወጣነው ገንዘብ መክሰሩ ብቻ ሳይሆን 

ገቢያችንን በመቀነስ የተበዯርነውን ብዴር መክፇሌ የሚያስችሌ አቅም ስሇሚያሳጣን የአገሪቱ 

የበጀት ክፌተት እና ብሄራዊ እዲ እየጨመረ በመሄዴ ወዯፉት የምጣኔ ሀብቱን ቀውስ ውስጥ 

ሉከተዉ ይችሊሌ፡፡ 

 የምጣኔ ሀብቱ ከሚያመነጨው እና ከላልች ምንጮች ከሚገኝ ገቢ፣ ብዴር እና እርዲታ 

የምናገኛቸው እነዚህን ሀብቶች በዚህ አይነት ሁኔታ ጥቅም ሊይ ሳናውሊቸው ሉጠፈ/ሉከስሩ/ 

የሚችለበት ዋነኛ ምክንያት ዯግሞ ኪራይ ሰብሳቢነት ነው፡፡ ስሇሆነም ይህንን የኪራይ 

ሰብሳቢነት ምንጮና አመሇካከቶችን ሇመምታት አሁን መንግስት እና ህዝብ በጋራ እያዯረጉት 

ያለትን ርብርብ አጠናክረው በተቀናጀና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ መቀጠለ የአውሮፓ የዕዲ ጫና 

ቀውስ ተባብሶ ከቀጠሇ ወዯፉት በእኛ ሊይ ሉመጣ የሚችሇውን ችግር የውስጥ አቅማችንን 

በማሳዯግ ከወዱሁ መከሊከሌ ያስችሇናሌ፡ 

2. የምጣኔ ሀብቱ እዴገት ከሚፇጥረው (ከሚያመነጨዉ )ሀብት እና ከላልች የገቢ ምንጮች  

ተገቢውን ግብር በመሰብሰብ የመንግስትን  ገቢ ማሳዯግ 

 አገራችን በአሁኑ ወቅት ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው አመታዊ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት 

እያስመዘገቡ ከሚገኙ የመጀመሪያዎቹ አምስት የአሇም አገራት መካከሌ ተሰሌፊሇች (world 

economic forum 2011) በላሊ በኩሌ ዯግሞ በብዛቱ ከአፌሪካ በሁሇተኛ ዯረጃ የሚጠቀስ 

የህዝብ ቁጥር ያሊት አገርም ናት፡፡ 

 ይሁን እንጂ የተሇያዩ መረጃዎች እንዯሚያስረደት በምትሰበስበው አመታዊ የግብር 

መጠን ስትመዘን ከአፌሪካ ከመጨረሻዎቹ ተርታ ትመዯባሇች፡፡ ይህ ሁኔታ በዚህ ከቀጠሇ 

አገራችን መንግስት የሚሰበስበው ገቢ እያነሰ ስሇመሄደ አሁን ያሇውን ዕዴገት ሇማስቀጠሌ 

በሚመዯበው አመታዊ የበጀት ክፌተቱን እየጨመረዉ ይሄዲሌ፡፡ ይህን የበጀት ክፌተት 

ሇመሙሊት የግዴ የውጭ ብዴር እና እርዲታ ሊይ ጥገኛ መሆን አይቀሬ ይሆናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም አገሪቱ በአንዴ በኩሌ በየአመቱ የበጀት ክፌተቱን ሇመሸፇን ብዴር እየተበዯረች 

ትሄዲሇች፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የሚሰበሰበው ግብር (ገቢ) የተበዯርነውን ገንዘብ የመክፇሌ 
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አቅማችንን በተፇሇገው መጠን ማሳዯግ ካሌቻሇ የአገሪቱ ብሄራዊ ዕዲ እየጨመረ በመሄዴ ወዯ 

ቀውስ ሉከተን ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ዯግሞ እንዯኛ የታዲጊ ኢኮኖሚ ባሇቤት የሆኑ እና ፇጣን እዴገት 

እያስመዘገቡ በቂ ገንዘብ በእጃቸው የላሊቸው አገራት እና ህዝቦች ምንግዜም በሁሇት 

ምርጫዎች ውስጥ ይገባለ ማሇትም የበጀት ክፌቱን ከብዴር እና እርዲታ ምንጮን ፇሌጎ 

ማሟሊት እና አሁን ያሇውን እዴገት ማስቀጠሌ አንዯኛው ሲሆን በእጁ የምታገኘውን ትንሾን 

የውስጥ ገቢ በየአመቱ በበጀት መሌክ መዴቦ የገንዘብ ብዴር ባሇመቀበሌ የበጀት ክፌተቱ 

በመቀነስ አሁን እየታየ ያሇውን የምጣኔ ሀብት ዕዴገት ማቀዝቀዝ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ 

የሚመጣውን ችግር ማሇትም የስራ አጥ ቁጥር መጨመር፣ የዯመወዝ ጣሪያ ማነስ፣ የታሊሊቅ 

የፕሮጀክቶች ግንባታ ማቆም ወዘተ መሸከም የሚሇው ዯግሞ ሁሇተኛው ምርጫ ነው፡፡ 

ሁሇተኛው ምርጫ ዯግሞ አገራችን ከ20-30 ዓመት ባሇው ጊዜ ውስጥ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው 

አገሮች ተርታ ሇማሰሇፌ ከተያዘው አገራዊ ራዕይ አኳያ እና ከበጀት ቅነሳዉ ጋር ተያይዞ 

ከሚመጣዉ ችግር ምክንያት የእኛ ምርጫ መሆን የሇበትምም አይገባምም፡፡ 

 ስሇሆነም በጀት ስንቀንስ ከሚመጣብን ችግር ሇመሸሽ እና ከያዝነው ትሌቅ አገራዊ ራዕይ 

አኳያ ምርጫችን መሆን ያሇበት የመጀመሪያው ማሇትም ያሇብንን የበጀት ክፌተት ከተሇያዩ 

አጋር አካሊት ብዴር እና እርዲታ ማግኘት ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ይህን ብዴር እና እርዲ 

የምናገኘው ዯግሞ በዋነት ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከቻይናና ከህንዴ... ወዘተ ነው፡፡ ከነዚህ 

አጋሮቻችን መካከሌ አሁን በከፊ ችግር ውስጥ የሚገኙት አውሮፓውያኑ ናቸው፡፡ የአውሮፓ 

ችግር እየተባባሰ ከሄዯ ሇእኛ ሉሰጡን የሚችለት ብዴር እርዲታ ወዯፉት መቀነሱ አይቀሬ 

ከመሆኑ በሊይ አውሮፓውያ ችግራቸውን ሇማቃሇሌ ከእኛ ዋነኛ ዯጋፉ ከሆኑት አገሮች 

ማሇትም ቻይና፣ ህንዴ ...ወዘተ በመሄዴ ብዴር እና እርዲታ ሇማግኘት አማራጮችን 

ስሇሚወስደ የእኛን የገንዘብ ዴጋፌ ምንጫችንን በመጋራት ችግሩን የከፊ ሉያዯርጉብን 

ይችሊለ፡፡ 

 ስሇሆንም እነዚህን ችግሮች ሇመፌታት የሚያስፇሌገውን የብዴር እና የእርዲታ ዴጋፌ 

ሇማግኘት ከሚዯረገው ከበፉቱ በሊይ ተጠናክሮ የሚካሄዯውን ዱፕልማሲዊ እንቅስቃሴ እና 

ትግሌ  እንዯተጠበቀ ሆኖ አገራችን እያስመዘገበች ካሇችው ፇጣንና ቀጣይነት ካሇው የምጣኔ 

ሀብት ዕዴገት ከሚፇጥረው ሀብት ተገቢውንና የሚጠበቀው ግብር በአግባቡ ሇመሰብሰብ 
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መንግስት እና ህዝብ ተጀምሮ ያሇውን የታክስ ስርዓት ማሻሻያ ተግባራዊ የማዴረግ እንቅስቃሴ 

በተቀናጀና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ በማስቀጠሌ የመንግስትን ገቢ በማሳዯግ አሁን ያሇውን 

የምጣኔ ሀብት ዕዴገት ሇማስቀጠሌ የሚያስፇሌገውን አመታዊ በጀት ከተቻሇ ሙለ በሙለ 

መሸፇን ካሌተቻ ዯግሞ የበጀት ክፌተቱን በማጥበብ ሇመክፇሌ የሚቻሌ ማዴረጉ 

የአውሮፓውያኑ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ተባብሶ ከቀጠሇ በእኛ ሊይ ወዯፉት ሉመጣ የሚችሇውን 

የምጣኔ ሀብት ጫና ማስቀረት ይቻሊሌ፡፡ 

3. የወጪ ንግዲችንን በአይነት፣ በጥራት እና በመጠን በማሻሻሌ ገበያችንን ማስፊት 

 የአውሮፓ አገራት የዕዲ ጫና ቀውስ ከቀጠሇ ወዯፉት በእኛ የምጣኔ ሀብት ሊይ 

ሉያሳዴራቸው ከሚችሊቸው አለታዊ ተፅዕኖዎች መካከሌ ሇወጪ ንግዲችን ያሇዉንና ወዯፉት 

ሌንከፌትዉ የምንችሇዉን ገበያ ማጥበብ  አንደ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት አገራችን ሇአውሮፓ 

አገራት የተሇያዩ ምርቶችን በመሊክ ገቢ እያገኘች ትገኛሇች፡፡ ከነዚህ አገራት መካከሌ በዋነኛነት 

ጀርመንን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ጀርመን የአገራችንን ቡና ከሚገዙ አገራት ግንባር ቀዯም ናት፡፡ 

በአጠቃሊይ አውሮፓውያኑ ሇዋነኛው የውጭ ምንዛሪ ማስገኛችን ሇሆነው ቡና ብቻ ሳይሆን 

ሇላልች ሇብዙ ምርቶቻችን ገበያ መሆናቸው አያጠያይቅም፡፡ ስሇዚህ የአውሮፓ ቀውስ ተባብሶ 

ከቀጠሇና የከፊ ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ በአውሮፓ አገራት የነበረንንና ወዯፉት ሌንከፌትዉ 

የምንችሇዉን ገበያ ሉያጠበው ይችሊሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ወዯ ውጭ የምንሌካቸውን ምርቶች በአይነት፣ በጥራት እና በመጠን በማሳዯግ 

ተወዲዲሪነታቸውን መጨመር የተጀመረዉን መሌካም ስራ የበሇጠ በማስፊት በመጀመሪያ እዚያ 

አውሮፓ ውስጥ ሉኖር የሚችሇው ገበያ ተወዲዴሮ አሸናፉ ሆኖ መሸጥ የሚችሌበትን መንገዴ 

ማመቻቸት በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ ከአውሮፓ አገራት ውጭ በላልች አገራት  የሚገኙ አዲዱስ 

ገበያዎችን በመፇሇግና ሰብሮ በመግባት አማራጭ ገበያዎችን በማግኘት ችግሩ ተባብሶ ከቀጠሇ 

ወዯፉት ሉመጣ የሚችሇውን ችግር ሇመቅረፌ ጥሩ መፌትሄ ይሆናሌ፡፡ 

4. በአገራችን የሚገኙ የቱረስት መዲረሻዎችን በተዯራጀና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ የበሇጠ 

ማስተዋወቅ 

 በአውሮፓ አገራት የተከሰተው ቀውስ ከቀጠሇ በአገራችን ምጣኔ ሀብት ሊይ ወዯፉት 

ሉያስከትሊቸው ከሚችሇው አለታዊ ተፅዕኖዎች መካከሌ ከአውሮፓ ተነስተው ወዯ አገራችን 
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በመምጣት የቱሪስት መስህቦችን የሚጎበኙ የጎብኚዎች ቁጥር መቀነስ አንደ ነው፡፡ ይህ ችግር 

ከመዴረሱ በፉት ሇመከሊከሌ በአውሮፓም ሆነ በላልች የቱሪስት አመንጭ አገራት በተቀናጀና 

ቀጣይነት ባሇው መሌኩ የአገራችንን የቱሪስት መስህቦች ማስተዋወቅ ይጠበቅብናሌ፡፡ 

 ይህን ሀብታችንን ከወትሮ ይበሌጥ በተጠናከረ፣ በተዯራጀና ውጤት በሚያመጣ መንገዴ 

ማስተዋወቃችን በመጀመሪያ ቁጥራቸው ወዯፉት ይቀንሳሌ ተብል የሚጠበቀውን 

የአውሮፓውያን ቱሪስቶችን ተወዲዴሮ በማሸነፌ ወዯ አገራችን እንዱመጡ ማዴረግ ሲያስችሇን 

በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ ከላሊ አገራት ወዯ አገራችን የሚገባውን የጎብኚዎች ቁጥር በመጨመር 

ወዯፉት ቀውሱ ከቀጠሇ ሉመጣ የሚችሇውን የጎብኚዎች ቁጥር መቀነስን ከወዱሁ መከሊከሌ 

እንችሊሇን፡፡ 

5. በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ከRemittance ጋር በተያያዘ 

ግንዛቤያቸውን ማሳዯግ 

 በአውሮፓ አገራት የተከሰተው ቀውስ ከቀጠሇ በአገራችን ምጣኔ ሀብት ሊይ ወዯፉት 

ሉያስከትሇው ከሚችሊቸው አለታዊ ተፅኖዎች መካከሌ ዴሮውንም አናሳ የነበረውን በአውሮፓ 

አገራት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዴ ኢትዮጵያውያን ወዯ አገራችን የሚሊከውን ገንዘብ 

(Remittance) የበሇጠ መቀነስ ነው፡፡ ይህን ወዯፉት ሉገጥመን የሚችሇውን መጠነኛ ችግር 

ከወዱሁ ሇመከሊከሌ እና በአጠቃሊይ አሁን በየአመቱ እዴገት እያሳየ ያሇውን ነገር ግን ካሇው 

አቅም አኳያ ሲታይ ዯግሞ አናሳ የሆነውን ወዯ አገራችን የሚገባ አጠቃሊይ ገንዘብ 

(Remittance) መጠን ሇማሳዯግ በውጭ በሚኖረው ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ 

ኢትዮጵያውያን ሊይ የተጀመሩትን የተቀናጀና ቀጣይነት ያሇው ስራ አጠናክሮ በመቀጠሌ 

ውጤታማ  የግንዛቤ የመፌጠር ስራ መስራት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ቀውሱ የፇጠራቸውን መሌካም ዕዴልችን አሟጦ መጠቀም 

 በአውሮፓ እና በላልች ያዯጉ አገሮች የተከሰተው ቀውስን ተከትል ባዯጉት አገራት 

የሚገኙ ባሇሃብቶች አውሮፓውያኑን ጨምሮ ከበሇፀጉት እና ችግር ውስጥ ከገቡት አገራት 

የሚገዙትን ቦንድችና ላልች ሰነድች በመተው በአሁኑ ወቅት የምጣኔ ሀብታቸው የተሻሇ 

ዕዴገት በሚያስመዘግቡና አስተማማኝ ሰሊም ወዲሇባቸው ታዲጊ አገራት ገንዘባቸውን FDI 

ጨምሮ በተሇያዩ መንገድች ሉያፇሱት የሚችለበት ዕዴሌ አሇ፡፡ 
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 በአሁኑ ወቅት አገራችን ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው እዴገት በማስመዝገብ ሊይ ካለ 

ከአሇም አገራት መካከሌ ከመጀመሪያዎች አምስት ውስጥ አንዴ መሆኑን እና ላልችን አገራችን 

ሇኢንቨስትመንት ያሊትን ምቹ ሁኔታዎች በመጠቀም ከበሇፀጉት አገራት  ውስጥ ያሇው የምጣኔ 

ሀብት ቀውስ ተስፊ አስቆርጧቸው ወዯ ተስፊ ሰጭ የምጣኔ ሀብት ዕዴገት እያስመዘገቡ ያለ 

እና አስተማማኝ ሰሊም ወዲሇበት ታዲጊ አገራት የሚፇሰውን ከፌተኛ ሀብት በኢንቨስትመንት 

(FDI) መሌክ ወዯ አገራችን እንዱመጣ ማዴረግ የተከሰተው የምጣኔ ሀብት ቀውስ ከቀጠሇ 

ሇወዯፉት ሉያመጣብን ከሚችሇው ችግር ከወዱሁ መከሊከሌ እንችሊሇን፡፡  

 በአጠቀሊይ ከሊይ የተጠቀሱት እና ላልችን ተያያዥነት ያሊቸውን ርምጃዎችን በተቀናጀና 

ቀጣይነት ባሇው መሌኩ በመውሰዴ እንዱሁም በአገራችን ያሇውን የዋጋ ንረት እንዯ አሁን 

ቀዯሙ የተሇያዩ የበጀት እና የሞኒተሪ መፌትሄዎችን (Fisical and monetary measures) 

በመውሰዴና በማስተካከሌ አሁን አገራችን እያስመዘገበች ያሇውን ፇጣን አመታዊ የምጣኔ 

ሀብት እዴገት ማስቀጠሌ እንችሊሇን፡፡ ዕዴገታችን ፇጣንና ቀጣነት ያሇው ባዯረግነው መጠን 

ከአውሮፓ እንዱሁም በላልች አሇማት ካሇው ቀውስ ሉያስከትሌብን ከሚችሇዉ አለታዊ 

ተጽኖወች ከማምሇጣችን ባሻገር የያዝነውን የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ ከግቡ በማዴረስ 

የያዝነውን የመካሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች የመሰሇፌ ታሊቅ አገራዊ ራዕይ ማሳካት እንችሊሇን! 

አዘጋጅ፡ አሰፊ ንጉሴ 

e-mail: assefaneg@gmail.com 

 


