የአገሪቱ የውጭ ዕዲ ከ134 ቢሉዮን ወዯ 200 ቢሉዮን ብር ማሻቀቡ ተነገረ
የመንግሥት የአገር ውስጥ ዕዲ ከ60 ቢሉዮን ብር በሊይ ነው
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የኢትዮጵያ የውጭ ብዴር ክምችት በከፍተኛ እያሻቀበ በመሄዴ ሊይ ሲሆን፣ ባሇፈው ዓመት የነበረው 134 ቢሉዮን ብር ወዯ 200 ቢሉዮን ብር
ማዯጉን መረጃዎችና የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ባሇሙያዎች አመሇከቱ፡፡ የመንግሥት የአገር ውስጥ ዕዲም ከ60 ቢሉዮን ብር በሊይ
መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡
ባሇፈው ዓመት ሰኔ ወር መገባዯጃ ሊይ የአገሪቱ የውጭ ዕዲ በወቅቱ በነበረው ምንዛሪ 134 ቢሉዮን ብር መዴረሱን መረጃዎቹ አመሌክተው፣
ሪፖርቱ በሚጠናቀርበት ሦስት ወራት ውስጥ የተሇቀቁ ብዴሮች እንዲሌተካተቱ ሪፖርቱ ገሌጿሌ፡፡ እንዯ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር
መሥርያ ቤት ከፍተኛ ኤክስፐርቶች ገሇጻ ከሆነ፣ በዚህ ሪፖርት ያሌተካተቱ ብዴሮችን ጨምሮ ከሰኔ ወር በኋሊ የተሇቀቁ ብዴሮች፣ እንዱሁም
ሇባቡር መስመር ዝርጋታ የምዴር ባቡር ኮርፖሬሽን ከቻይና ኩባንያዎች ጋር የተፈራረመው ሦስት ቢሉዮን ድሊር የሚጠጋ ብዴር ሲሇቀቅ፣
እንዱሁም የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ከቻይናው ኤግዚም ባንክ የተበዯረው 300 ሚሉዮን ድሊር፣ ሇስኳርና ሇማዲበሪያ ፋብሪካዎችና ሇላልችም
የሚሇቀቀው ብዴር ሲዯማመር ዕዲው ከ200 ቢሉዮን ብር በሊይ ሉዯርስ እንዯሚችሌ ገሌጸዋሌ፡፡
የአገሪቱ የውጭ ዕዲ እ.ኤ.አ. በ1998 ወዯ 10.3 ቢሉዮን ድሊር ዯርሶ የነበረ ሲሆን፣ አበዲሪ ዓሇም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና አገሮች፣ ሇዴሃ
አገሮች የቀረጹት ‹‹Highly Indebted Poor Country Initative›› (HIPC) የዕዲ ቅነሳ ፕሮግራም መሠረት የአገሪቱ የውጭ ዕዲ
እ.ኤ.አ. በ2008 ወዯ 2.7 ቢሉዮን ድሊር ዯርሶ ነበረ፡፡ እ.ኤ.አ. 2007 ሰኔ ወር መጨረሻ ዴረስ ወዯ 8.0 ቢሉዮን ድሊር ማሻቀቡ ተገሌጿሌ፡
፡
እስካሇፈው ዓመት ሰኔ ወር መጨረሻ በወቅቱ ምንዛሪ ከተገኘው 134 ቢሉዮን ወይም ስምንት ቢሉዮን ድሊር ውስጥ፣ 85 ቢሉዮን ብር
የተገኘው ከዓሇም አቀፍ አበዲሪ የገንዘብ ተቋማት ሲሆን፣ ቀሪው 49 ቢሉዮን ብር ከአበዲሪ አገሮች ማሇትም ከቻይና፣ ከህንዴ፣ ከኩዌት ፈንዴና
እንዱሁም ከግሌ አበዲሪዎች የተገኘ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን፣ የቀዴሞው የኢትዮጵያ ቴላኮሙዩኒኬሽን
ኮርፖሬሽን፣ የአዱስ አበባ አስተዲዯርና የኢትዮጵያ አየር መንገዴ የብዴሩ ዋነኛ ተጠቃሚዎች መሆናቸውም ታውቋሌ፡፡
ከዓሇም አቀፍ የገንዘብ ዴርጅቶች የተገኘው ብዴር የመክፈያ ጊዜው ከ40 እስከ 50 ዓመት ሲዯርስ፣ የብዴሩ የችሮታ ወይም እፎይታ ጊዜ 10
ዓመት ነው፡፡ አማካይ የወሇዴ መጠኑ 0.75 በመቶ ነው፡፡
ከግሌ አበዲሪዎች በተሇይም ከቻይናው ኤግዚም ባንክና ከህንደ ኤግዚም ባንክ የተገኙ ብዴሮች በ20 ዓመት ተጠቃሇው የሚከፈለ ሲሆን፣
የችሮታ ጊዜያቸው በአማካይ ሰባት ዓመት ነው፡፡ በእነዚህ ብዴሮች ሊይ የሚከፈሇው የወሇዴ መጠን ሁሇት በመቶ መሆኑ ታውቋሌ፡፡ የቻይናው
ኤግዚም ባንክ የሚያስከፍሇው የወሇዴ መጠን ላልች የግሌ አበዲሪዎች መነሻ ከሚያዯርጉትና ከታወቀው የሇንዯን ኢንተር ባንክ ማርኬት
(LIBOR) መነሻ በሁሇት እጅ የበሇጠ መሆኑን ባሇሙያዎች ገሌጸዋሌ፡፡
የፌዳራለ መንግሥት በገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር አማካይነት የሚያዯርገው የብዴር ስምምነት ከዓሇም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና
አበዲሪ አገሮች ጋር ነው፡፡ እንዯ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን፣ ስኳር ኮርፖሬሽን፣ ብረታ ብረት ኮርፖሬሽንና ላልች የመንግሥት የሌማት
ዴርጅቶች ከቻይናና ከህንዴ ባንኮችና ብዴር ይዘው ከሚመጡ (Suppliers Credit) ኩባንያዎች ጋር በተናጠሌ ዴርዴር እንዯሚያዯርጉና
ይኸም በርካታ ችግሮች እንዲለበት ባሇሙያዎቹ ገሌጸዋሌ፡፡ በዚህ ዴርዴር ውስጥ በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችም እንዯሚገቡም
ተገሌጿሌ፡፡ እንዯ ባሇሙያዎቹ ገሇጻ፣ የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ብዴር ሇመዯራዯር በቂ ችልታ የላሊቸው በመሆኑ፣ ከብዴሩ ጋር ተያይዞ
የሚመጡ የውጭ ምንዛሪ ሇውጥ አዯጋዎች (Exchange Rate Risk) እንዱሁም የወሇዴ አዯጋ (Interest Rate Risk) ከግምት
ውስጥ የማያስገቡ እንዯሆነ አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡
እነዚህ ብዴሮች የግሌጽነት ችግር ሉያስከትለ የሚችለባቸው መንገድች እንዯሚኖሩ ባሙያዎቹ አሌሸሸጉም፡፡ በተናጠሌ የሚዯረጉ ብዴሮች
ችግር ካሇባቸው የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ሇምን እንዯማያስቆማቸው ከሪፖርተር ሇቀረበሊቸው ጥያቄ፣ ‹‹በተናጠሌ የብዴር
ስምምነቶች የሚያዯርጉ ዴርጅቶችን የሚመሩ ከፍተኛ የመንግሥትና የፓርቲ ባሇሥሌጣናት ስሇሆኑ መሥርያ ቤቱ ብዴሮቹን ሇማስቆም
ይቸገራሌ፤›› በማሇት ባሇሙያዎቹ ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሊይ ከተጠቀሰው የብዴር መጠን በተጨማሪ አገሪቱ በየዓመቱ ሇዋና ብዴርና ወሇዴ (Principal and Interest) ክፍያ የምታወጣው
ክፍያ በፍጥነት እየጨመረ መምጣቱ ታውቋሌ፡፡ ከሁሇት ዓመት በፊት አገሪቱ ዋናውንና ወሇደን ጨምሮ 604 ሚሉዮን ብር የከፈሇች
ቢሆንም፣ ባሇፈው ዓመት መጨረሻ ሊይ ዋናውና ወሇደን ጨምሮ 3.8 ቢሉዮን ብር ክፍያ እንዲሚጠበቅባት ተመሌክቷሌ፡፡ የቻይና ባንኮች
አንዲንዴ ብዴሮች የችሮታ ወይም እፎይታ ጊዜያቸው እየተገባዯዯ በመምጣቱ፣ የዋና ብዴርና ወሇዴ ክፍያ በሚቀጥለት ዓመታት እያዯገ

እንዯሚመጣ ባሇሙያዎቹ ገሌጸዋሌ፡፡
እንዯ ባሇሙያዎች ግምት ከሆነ በዘንዴሮውና በሚቀጥለት ሁሇት ዓመታት ሉገነቡ የታቀደ ፕሮጀክቶች በተሇይም ተጨማሪ የባቡር መስመር
ዝርጋታዎች፣ የስኳር ፋብሪካዎች፣ የማዲበሪያ ፋብሪካዎችና ግዴቦች ሲጀመሩ፣ የአገሪቱ ብዴር በሁሇት ዓመት ጊዜ ውስጥ 500 ቢሉዮን ብር
ወይም ግማሽ ትሪሉዮን ብር ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡ መንግሥት የህዲሴውን ግዴብ ከውጭ ዴጋፍ ይሌቅ በራስ የውስጥ አቅም እገነባሇሁ ቢሌም፣
ተጨማሪ የአገር ውስጥና የውጭ ብዴር ማስፈሇጉን በመሬት ሊይ ያለ ሁኔታዎች ስሇሚያመሇክቱ፣ የአገሪቱ የውጭ ብዴር ከሊይ ከተጠቀሰው
ግምት በሊይ ሉጓዝ እንዯሚችሌ ባሇሙያዎቹ አስምረውበታሌ፡፡ ምንም እንኳን አገሪቱ የምትበዯረው ሇሌማት ሥራዎች ቢሆንም፣ ከሌማቱ
የሚገኘው ገቢ ስሇሚዘገይ በአሁኑ አካሄዶ በአጭር ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ ዕዲ ጫና መዘፈቋ የማይቀር መሆኑን ባሇሙያዎች ይስማሙበታሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የመንግሥት የአገር ውስጥ ዕዲ ከ60 ቢሉዮን ብር በሊይ ማሻቀቡን መረጃው በተመሳሳይ መንገዴ ገሌጿሌ፡፡ የማዕከሊዊ መንግሥት
ውዝፍ ዕዲ የመነጨው ከብሔራዊ ባንክ በተገኘ ቀጥታ ብዴር (ገንዘብ በማተም) ሲሆን፣ ይኼም 46 ቢሉዮን ብር መሆኑ ይነገራሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ከብሔራዊ ባንክ በቦንዴ መሌክ ዘጠኝ ቢሉዮን ብር በዴምሩ 55 ቢሉዮን ብር እስካሁን መንግሥት መበዯሩ ታውቋሌ፡፡
ከግሌ ባንኮች፣ ከመንግሥት ባንኮች፣ ከማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲና በግምጃ ቤት ሰነዴ አማካይነት ከስምንት እስከ አሥር ቢሉዮን ብር ብዴር
የተበዯረ ሲሆን፣ በቅርብ ጊዜ የግሌ ባንኮች ከሚያበዴሩት እያንዲንደ ብዴር 27 በመቶ የሚሆነውን የብሔራዊ ባንክ ቦንዴ ወይም ቢሌ እንዱገዙ
ከተወሰነ በኋሊ፣ እስካሇፈው መስከረም ወር ስምንት ቢሉዮን ብር የሚያወጣ ቦንዴ መግዛታቸው ታውቋሌ፡፡ ይኼም ወዯ መንግሥት ብዴር
እስካሁን ባይቀሊቀሌም ወዯፊት መቀሊቀለ የማይቀር በመሆኑ የመንግሥትን የአገር ውስጥ ብዴር እንዱያሻቅብ ያዯርገዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር በባንኮች ያሇኝ ገንዘብ ከ30 ቢሉዮን ብር በሊይ ነው ቢሌም፣ ባሇሙያዎች ሚኒስቴሩ በባንክ ያስቀመጠው
ገንዘብ ሇበጀትና ሇክፍያ የሚውሌ እንጂ፣ ቋሚ ተቀማጭ ገንዘብ አይዯሇም ይሊለ፡፡
ከሊይ ከተጠቀሰው 60 ቢሉዮን ብር የመንግሥት የአገር ውስጥ ብዴር በተጨማሪ፣ አንዲንዴ የሌማት ዴርጅቶችና ክሌልች ከኢትዮጵያ ንግዴ
ባንክ ቦንዴ እያስያዙ የሚወስደት የብዴር መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን የብዴር ክትትሌ ባሇሙያዎች ይገሌጻለ፡፡ ሇአብነት
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በቦንዴ መሌክ የወሰዯው የብዴር መጠን ወዯ 40 ቢሉዮን ብር የሚጠጋ
ሲሆን፣ ይኼም መጠን እያሻቀበ እንዯሚሄዴ ተገምቷሌ፡፡ ስሇጉዲዩ የጠየቅናቸው ስማቸው እንዲይጠቀስ የፈሇጉ አንዴ የንግዴ ባንክ የሥራ
ኃሊፊ፣ የኮርፖሬሽኑ ብዴር በትክክሌ ምን ያህሌ እንዯሆነ ባያውቁም፣ በየጊዜው ሇሌማት ፕሮጀክቶች ገንዘብ አሰባስቡ ስሇሚባሌ በውጥረትና
በጭንቅ ውስጥ እንገኛሇን ብሇዋሌ፡፡
መንግሥት የአምስት ዓመቱን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ሇመተግበር በበጀት መሌክ 407 ቢሉዮን ብር፣ ከበጀት ውጭ ዯግሞ 569
ቢሉዮን ብር፣ በዴምሩ 976 ቢሉዮን ብር በዕቅዴ መያዙ ታውቋሌ፡፡ የዓሇም የገንዘብ ዴርጅት (አይኤምኤፍ) ከበጀትና ከበጀት ውጭ
በተሇይም ከመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ይገኛሌ ተብል በዕቅዴ የተያዘው የገንዘብ መጠን ምኞት እንጂ ሉሳካ የማይችሌ መሆኑን ባሇፈው
ዓመት መገባዯጃ በሪፖርቱ መጥቀሱ ይታወሳሌ፡፡ አይኤምኤፍ ይኼን የገንዘብ ዕቅዴ ሇማሳካት ቢፈሇግ እንኳ አገሪቱ በየዓመቱ ቢያንስ
ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) 15 በመቶ የሚሆን ብዴር ማግኘት እንዲሇባት፣ ይኼ ተስፋ የማይጣሌበት የብዴር ፍሊጐት ቢሳካ
እንኳ አገሪቱ ከማትወጣው የብዴር ወጥመዴ ውስጥ እንዯምትወዴቅ አስጠንቅቋሌ፡፡
ከበጀት ውጭ ይገኛሌ ተብል ከታቀዯው ገንዘብ ውስጥ 30 በመቶ ከመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ይገኛሌ ተብል በመንግሥት የተወጠነውን
የገንዘብ ዕቅዴ የማይሆን ነው ያሇው አይኤምኤፍ፣ ባሇፈው ዓመት ወዯ አንዴ ቢሉዮን ብር ይህም ከአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ምርት 0.7 በመቶ
ኪሳራ ያሳየው የኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን እንዳት የገንዘብ ምንጭ ሉሆን ይችሊሌ በማሇት የመንግሥትን የገቢ ዕቅዴ ውዴቅ አዴርጐታሌ፡፡
በከፍተኛ ሁኔታ እያዯገ የመጣው የመንግሥት የውጭና የአገር ውስጥ ዕዲ አገሪቱን የማትወጣው የዕዲ ጫና ሉያሳርፍባት የሚችሌ የዋጋ
ግሽበትና የግሌ ዘርፉን ማዲከም ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ፣ አይኤምኤፍ ባሇፈው ዓመት ሪፖርቱ በፅኑ ማሳሰቡ ይታወሳሌ፡፡

