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‹‹የገንዘብ ፖሉሲ ሊይ ማሻሻያ ያስፈሇገው ከወቅታዊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጋር 
የተጣጣመ ሇማድረግ ነው›› 

                                           ወ/ሮ ወይንሸት ዘበርጋ  
የገንዘብና የፋይናንስ ትንተና ዲይሬክተር  

 
ብሥራት ኃይላ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብና 

የፋይናንስ ትንተና  ዲይሬክቶሬት ከሁለም 

ንግድ ባንኮች ሇተወጣጡ ባሇሙያዎች  

በገንዘብ ፖሉሲ ማሻሻያ ሊይ ሥሌጠና 

ሰጠ፡፡ 

በዚሁ የካቲት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በባንኩ 

የመሰብሰቢያ አዲራሽ በተካሄዯው የግማሽ 

ቀን መርሐ ግብር አዱስ በተዘጋጀው 

የገንዘብ ፖሉሲ ማሻሻያ ሊይ የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

ሥሌጠናውን በንግግር የከፈቱት የገንዘብና 

የፋይናንስ ትንተና ዲይሬክተር ወ/ሮ 

ወይንሸት ዘበርጋ   በኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ባንክ  አማካኝነት በርካታ የኢኮኖሚ ማሻሻያ  

እየተዯረገ እንዯሆነ ገሌፀው ከእነዚህም 

መካከሌ  በዋናነት  የገንዘብ ፖሉሲው 

ማሻሻያ እንዯሚገኝበት ጠቁመዋሌ፡፡ 

ዲይሬክተሯ የገንዘብ ፖሉሲ ማሻሻያ 

ያስፈሇገበትን ምክንያት ሲያብራሩ፤ በአሁኑ 

ጊዜ ካሇው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጋር 

ተጣጥሞ የሚሔድ ፖሉሲ በማስፈሇጉ፣ 

ወ/ሮ ወይንሸት ዘበርጋ የገንዘብና የፋይናንስ 
ትንተና ዲይሬክተር  

ከስብሰባው ተሳታፊዎች በከፊሌ 
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ዋጋን መሰረት ያዯረገ (price based)  

የሆነ አሠራርን መከተሌ/መተግበር አስፈሊጊ 

ሆኖ በመገኘቱ መሆኑንና አሁን ያሇው  

ፖሉሲ ሇዚህ ምቹ ባሇመሆኑ  እንዯሆነ 

አስረድተዋሌ፡፡ 

ዲይሬክተሯ አክሇውም ሥሌጠናው 

ያስፈሇገው ማሻሻያው ከመፅዯቁ በፊት 

የባሇድርሻ አካሊትን ሀሳብ ሇማካተት፣ 

ባንኮችም የዚህ ማሻሻያ ቀጥተኛ 

ተጠቃሚዎች  በመሆናቸው  እና 

ሥራውንም አብሮ ሇመሥራት ያስችሌ 

ዘንድ ግንዛቤ ሇመፍጠር መሆኑን 

አብራርተዋሌ፡፡  

በዕሇቱ ሥሌጠናውን የሰጡት የባንኩ 

የማክሮ/ኢኮኖሚ ከፍተኛ አማካሪ አቶ መሇሰ 

ምናሇ የገንዘብ ፖሉሲው ዓሊማ  በዋነኝነት 

የዋጋ መረጋጋትን  ማረጋገጥ መሆኑን 

ጠቁመዋሌ፡፡ ብሔራዊ ባንክም በዋናነት 

ከሚሠራቸው ተግባራት አንደ የዋጋ 

መረጋጋት ሊይ በመሆኑ ይህንን ሇማስፈጸም 

ጠንካራ የገንዘብ  ፖሉሲ ማዘጋጀት 

አስፈሊጊ መሆን እንዲሇበት  ታምኖበት ወዯ 

ሥራ ተገብቷሌ ብሇዋሌ፡፡ 

አሁን በሥራ ሊይ ያሇው የገንዘብ ፖሉሲ  

የዋጋ መረጋጋትን ሇማምጣትና ችግሩን 

ከሥሩ ሇመፍታት የሚያስችሌ ሆኖ 

ባሇመገኘቱ አሁን ያሇውን የባንኮች የገንዘብ 

ክምችት (liquidity) ችግር በቋሚነት 

ሇመፍታት ከብሔራዊ ባንክ ጋር ቅርብ 

የሆነ ግንኙነትና ትስስር አስፈሊጊ በመሆኑ 

ማሻሻያው ሇማዴረግ ተወስኗሌ በማሇት 

አቶ መሇሰ ገሌፀዋሌ፡፡ 

አቶ መሇሰ ማሻሻያው ከዋናው ጠቀሜታ 

በተጨማሪ ተጓዲኝ ጠቀሜታዎች እንዲለት 

ጠቁመው፤ ከእነርሱም መካከሌ ግሌፀኝነትና 

ወቅታዊ የሆነ ተግባቦት እንዱኖር ማድረግ፣ 

መረጃውን ከሊይ እስከታች ሊለት አካሊት 

ማድረስ፣ ሀገር ሊይ የኢኮኖሚ  ችግር 

በሚያጋጥምበት ወቅት ገበያውን 

ማረጋጋትና፣ ብሔራዊ ባንክም በተጠያቂነት  

እንዱሠራ ማድረግ እንዯሚገኙበት   

አመሌክተዋሌ፡፡ 

እንዱሁም የባንክ ሇባንክ ብድርን በተጠናከረ 

መሌክ ሇማስኬድና ግሌፅና ተጠያቂነት 

ያሇው አሠራርን ሇማስፈን እና የዋጋ 

ግሽበትን ሇመቆጣጠር  አይነተኛ መንገድ 

መሆኑን አብራርተዋሌ፡፡  እነዚህንም 

ሇማሳካት የተሇያዩ አዋጆች መውጣት 

እንዲሇባቸውና በተጨማሪም ሁለም 

የባሇድርሻ አካሊት በጋራ መሥራት 

እዲሇባቸው አቶ መሇሰ አስገንዝበዋሌ፡፡ 

በዚሁ ሇግማሽ ቀን በተካሄዯው ሥሌጠና 

ከንግድ ባንኮች የተወጣጡ 25 ባሇሙያዎች 

የተሳተፉ ሲሆን ተሳታፊዎቹ ሊነሷቸው 

ጥያቄዎችም በባንኩ የሥራ ኃሊፊዎች ምሊሽ 

እና ማብራሪያ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሊት በካፒታሌ ገበያ ረቂቅ 

አዋጅ ሊይ ሥሌጠና ተሰጠ 

አዲማ፤ የካቲት 13 ቀን 2013 ዓ.ም  

ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገቢ፣ 

በጀትና ፋይናንስ እና የንግዴና 

ኢንደስትሪ ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴዎች 55 

አባሊት በካፒታሌ ገበያ ረቂቅ አዋጅ ሊይ 

የሁሇት ቀናት ሥሌጠና ተሠጠ። 

የካቲት 12 እና 13 ቀን 2013 ዓ.ም 

በአዲማ ሀይላ ሪዞርት በተካሄዯው 

መርሏግብር ሊይ ሥሌጠናውን የሰጡት 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ 

የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አቶ መሇሰ 

ምናሇ፣ የሕግ ቺፍ ኦፊሰር አቶ መስፍን 

ጌታቸውና የካፒታሌ ገበያ አማካሪ አቶ 

አሰፋ ሱሞሮ ናቸው።  

በሥሌጠናው የመጀመሪያ ቀን የካፒታሌ 

ገበያ ምንነትና አስፈሊጊነት፣ የካፒታሌ 

ገበያ ምስረታና ዕዴገት በኢትዮጵያ፣ 

የካፒታሌ ገበያ አዋጅ አስፈሊጊነት፣ 

አዯረጃጀትና የማርቀቁ ሂዯት፣ የገበያ 

ተቆጣጣሪ አካሊት በሚለ ሀሳቦች ሊይ 

ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ሰፋ ያሇ 

ውይይት ተካሂድባቸዋሌ። 

 

 

 

 

 

አቶ መሇስ ምናሇ 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ 

አቶ መስፍን ጌታቸው 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቺፍ የሕግ ኦፊሰር 

አቶ አሰፋ ሱሞሮ 
የካፒታሌ ገበያ አማካሪ 
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እንዱሁም በሁሇተኛ የሥሌጠና ቀንም 

ቀርበው ውይይት ከተካሄዯባቸው ጥናታዊ 

ጽሁፎች መካከሌ ቁሌፍ የሆየካፒታሌገበያ  

ተዋናዮችና ተግባራቸው፣ የሰነዴ 

መዋዕሇነዋይ ግብይትና የግብይት 

ሥርዓቱ፣ የወንጀሌ ተጠያቂነትና ሌዩ ሌዩ 

ዴንጋጌዎች የሚለ ይገኙበታሌ። 

በሥሌጠናው ወቅት በርካታ ጥያቄዎችና 

አስተያየቶች ከቋሚ ኮሚቴ አባሊቱ 

ተሰንዝረው ውይይት ተካሂድባቸዋሌ። 

ከተነሱት መካከሌ በካፒታሌ ገበያ ጉዲይ 

በሕብረተሰቡ፣ በተሇይም በመንግሥት 

አካሊትና በባሇሀብቱ ዘንዴ ግንዛቤ 

በመፍጠር ረገዴ ምን ያህሌ ርቀት 

እንዯተሄዯ፣ የካፒታሌ ገበያን የሚቆጣጠር 

ባሇሥሌጣን የማቋቋም ሂዯቱ ግሌጽ 

አይዯሇም፤ ሇምሳላ የባሇሥሌጣኑ ዋና 

ዲይሬክተር ሌዩ ብቃት ያሇው መሆን 

እንዲሇበት የሚሇው ነጥብ ግሌጽ 

አይዯሇም። ሌዩ ብቃት እንዳት 

ይገሇፃሌ? ከአገራችን የሥራ ባህሌ፣ የሰው 

ኃይሌና የብቃት ችግር አኳያ ሥራው 

ተግዲሮት አይበዛበትም ወይ? የሚለት 

ይገኙባቸዋሌ። 

በተጨማሪም የውክሌና አሠጣጥ ሊይ 

የተሇየ ትኩረት መሥጠት የግዴ አይሌም 

ወይ? ምክንያቱም በአገራችን የገበያ 

አሇመረጋጋትን የምንቆጣጠርበት አቅም 

ከሥሌጠናው ተሳታፊዎች በከፊሌ 
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ዯካማ አይዯሇም ወይ? ስጋትን (risk) 

መንግሥት ይሸከማሌ የሚሇው እስከምን 

ዴረስ እንዯሆነ ሉታሰብበት አይገባም 

ወይ? ምክንያቱም የውጭ ባሇሀብቶችም 

ይሳተፋለ ተብሎሌና እነርሱን 

ሇመቆጣጠር አቅም አሇን ወይ? 

ባሇሥሌጣኑ የፋይናንስ ተቋማትን ንብረት 

የማገዴ መብት እንዳት ሉኖረው 

ይችሊሌ? የባሇሥሌጣኑ ተጠሪነት 

ሇጠቅሊይ ሚኒስትር እንዱሆን እንዳት 

ይዯረጋሌ? ሥራው ቴክኒካዊ ጉዲይ 

አይዯሇም ወይ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ባንክ ገዥ የባሇሥሌጣኑ ቋሚ የቦርዴ 

አባሌ ከሆነ ገዥው የትኛውን ሥራ 

ሉሠራ ነው? እንዯ ቦርዴ አባሌ ወይስ 

እንዯፋይናንስ ተቋማት ተቆጣጣሪ? 

የሚለትም ነጥቦች በውይይቱ ወቅት 

ከተነሱት መካከሌ ይጠቀሳለ።  

በተሇይ ዯግሞ ስሇካፒታሌ ገበያ 

ባሇሥሌጣን ተጠሪነት፣ መቋቋሚያ 

ካፒታሌ፣ የባሇሥሌጣኑ የቦርዴ አባሊት 

ስብጥርና አመዲዯብ፣ የኢትዮጵያ 

ብሔራዊ ባንክ ገዥ የባሇሥሌጣኑ ቋሚ 

የቦርዴ አባሌነት ጉዲይ ሰፋ ያሇ ውይይት 

የተካሄዯባቸው ነጥቦች ናቸው። ጽሁፍ 

አቅራቢዎቹም ሇጥያቄና አስተያየቶቹ 

ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን፣ እንዯግብዓት 

የሚወሰደ ነጥቦች መኖራቸውንም 

ገሌጸዋሌ።   

ረቂቅ አዋጁ ይጸዴቅ ዘንዴ የሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ከሣምንታት በፊት ወዯ 

ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመራው 

ሲሆን፣ የአውዯጥናቱ ዓሊማ ሇምክር ቤቱ 

የሚመሇከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች አባሊት 

ግንዛቤ ሇመፍጠር ነው።  

ረቂቅ አዋጁ 14 ክፍልችና 114 አንቀፆች 
ያለት ነው።  
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የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሠራተኞች ዯም ሇገሱ 
መስፍን ዯምሴ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሠራተኞች 

በፍቃዯኝነት ሊይ የተመሠረት የዯም ሌገሳ 

አዯረጉ፡፡  

ዯም ሌገሳው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ዯም 

ባንክ ጋር በመተባበር የተካሄዯ ሲሆን ፣ 

በዯም እጥረት ምክንያት ችግር ውስጥ 

የሚገኙ ሰዎችን ሕይወት ሇማትረፍ ያሇመ 

ሰብአዊ ተግባር ነው፡፡ 

የዯም ሌገሳው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 

ከጥር 19 እስከ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ 

ሦስት ተከታታይ ቀናት የተካሄዯ ሲሆን  

99 ሠራተኞች ዯም መሇገሳቸው ታውቋሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዯም ባንክ  አስተባባሪ 

ሲስቴር ሸዋዬ ሞሊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ባንክ ሠራተኞች በራሳቸው በጎ ፍቃድ ዯም 

ሇመሇገስ ያሳዩት ተነሳሽነት  የሚዯነቅና 

ሇወዯፈቱም ተስፋ የሚሰጥ መሆኑን 

ተናግረዋሌ፡  

ሠራተኞች የሇገሱት ዯም መተኪያ 

የማይገኝሇትን የሰው ሕይወት የሚያተርፍ 

መሆኑን  የጠቆሙት ሲስተር ሸዋዬ 

የተሇገሰው ዯም ከወሉድ በኋሊ ዯም 

የመፍሰስ አዯጋ ሇሚያጋጥማቸው እናቶችና 

ድንገተኛ አዯጋ ሇዯረሰባቸው ወገኖች 

እንዱሁም ሇመከሊከያ ሠራዊት አባሊት 

የሚሰጥ መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡ 

 

አቶ ጌታቸው ሲሳይ ደም በለገሱበት ወቅት ወ/ ት ሙሉ ብርሃኑ ደም በለገሱበት ወቅት 
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ከአንድ ሰው የሚወስዯው የዯም መጠን 

እንዯ ሰውየው የጤና ሁኔታና የክብዯት 

መጠን 350ሚሉ ሉትር ወይም 450ሚሉ 

ሉትር ነው ያለት ሲስተር ሸዋዬ፣ አንድ 

ሰው በሚሇግሰው ዯም /በአንድ ዩኒት ዯም/ 

ሶስት ሰዎችን ህይወት ሇማትረፍ የሚቻሌ 

መሆኑም አስረድተዋሌ፡፡ 

የዯም ሌገሳ መርሐ ግብሩን ያስተባበረው 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሇውጥ 

ማኔጅመንት፣ ዕቅድና ኮሙዩኒኬሽን 

ዲይሬክቶሬት ሲሆን፣ “ዯም በመሇገስ 

ህይወት እናድን” በሚሌ መሪ ቃሌ 

ከብሔራዊ የዯም ባንክ አገሌግልት ጋር 

በመተባበር የተካሄዯው የዯም ሌገሳ 

የመጀመሪያ ከመሆኑ አኳያ ጥሩ ውጤት 

ማስገኘቱ ታውቋሌ፡፡ 

የዯም ሌገሳ መርሐ ግብሩ ዋነኛው ዓሊማ 

ዜጎች የተሇያዩ አዯጋዎችና ጉዲቶች 

ዯርሶባቸው ዯም ባሇማግኘታቸው ብቻ  

 
 

ህይወታቸው አዯጋ ሊይ የወዯቀ ሰዎችን  

ሇማትረፍ  መሆኑን በዯም ሇጋሾች 

አስተያየት የተሰጠበት ሲሆን ዓሊማው ይህ 

እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ዯም መሇገስ 

የሚችሌ ዜጋ ዯም በመሇገስ ወገኑን ከሞት 

የማትረፍን ተግባር መቀጠሌ እንዲሇበት 

አመሌክተዋሌ፡፡  

በዯም ሌገሳ መርሐ ግብሩ ሊይ የሠራተኛው 

ተሳትፎ ውስንነት ቢኖርም ጥቂት ዯም 

የሇገሱት ሠራተኞች ወረፋ በመጠበቅ  

የዜግነት ድርሻቸውን በዯስታ ሲወጡ 

መረዲት ዯግሞ ነገሮች ከተመቻቹ ምን 

ያህሌ ሰብአዊነት የተሊበሰ ዜጋ መኖሩን 

ማየት መቻለን ግንዛቤ ተወስዷሌ፡፡ 

በዯም ሌገሳ መርሐ-ግብሩ ሊይ የተሳተፉት 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሴኩሪቲ 

አገሌግልት ኃሊፊ ኮልኔሌ ተሾመ ሰቦቅሳ  

ቀዯም ሲሌም  ዯም የመሇገሰ ሌምድ 

እንዲሊቸው ገሌጸው ፣ ይህም የሠራዊት 

አባሌ ከመሆናቸው የመጣ ሌምድ መሆኑን 

አቶ አስፋው አበራ ደም በለገሱበት ወቅት ኮልኔሌ ተሾመ ሰቦቅሳ ደም በለገሱበት ወቅት 
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ተናግረዋሌ፡፡ “እኔ ዯም ስሇግስ ሇሰው ዯም 

ሰጥችያሇሁ ብዬ አስቤ አሊውቅም፡፡ ዯም 

ሇራሴ እንዯማስቀመጥ ነው የምረዲው ” 

በማሇት አስምረውበታሌ፡፡ 

ዯም በወሉድ ጊዜ  ችግር  ሇሚከስትባቸው 

እናቶችና በሞት አፋፍ ሊይ ሇሚገኙ ወገኖች 

የሚውሌ ሲሆን ፣ ሕይወት ማትረፍ 

የሚያኮራ ተግባር  መሆኑን አንስተዋሌ፡፡  

በአሁኑ ወቅት  ሕግን በማስከበር ሂዯት 

ሊይ ተሳታፊ ሇሆኑትና ዯም 

ሇሚያስፈሌጋቸው የአገር መከሊከያ ሠራዊት 

የሚውሌ በመሆኑ ዯም መሇገስ ወሳኝ ጉዲይ 

መሆኑን አስረድተዋሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብና 

የፋይናንስ ትንተና  ዲይሬክተር ወ/ሮ 

ወንሸት ዘበርጋ በበኩሊቸው ዯም ሲሇግሱ 

የመጀመርያቸው መሆኑን በመጠቆም፣ ሴት 

እንዯመሆናቸው መጠን በወሉድ ጊዜ 

የሚከስት የዯም እጥረት የሚያስከትሇው 

ችግር እንዯሚረደት ተናግረዋሌ፡፡ የወሊድ 

እናቶች ሕይወት እንዯሚያሳስባቸው 

የተናገሩት ዲይሬከተሯ፣በባንኩ የተካሄዯውን 

የዯም ሌገሳ መርሐግብር እንዯ አንድ እድሌ 

አድርገው እንዯተጠቁሙበትና ሇወዯፊት 

ዯም በመሇገስ ውድ የሆነን ሰው ሕይወት 

የማዲን ተግባር  አጠናክረው 

እንዯሚቀጥለበት አመሌክተዋሌ፡፡ 

 

 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንኪንግ 

ሱፐርቪዥን ዲይሬክቶሬት ጁኒየር ባንኪንግ 

ኤግዛማይነር አቶ ትንሳኤ ታድዮስ 

በበኩሊቸው ዯም ሌገሳው የእናቶችን  

ሕይወት እንድናተርፍ የሚረዲ መሆኑን 

ሲያስቡ ሰብዓዊነትና እርካታ 

እንዯሚሰማቸው አስረድተዋሌ፡፡ 

በኢንጅነሪንግ ንብረትና ትራንስፖርት 

አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ቴክኒሽያን አቶ 

ሲሳይ ተስፋዬ ዯም መሇገስ በዯም እጦት 

ምክንያት የሚሞት ሰው ሕይወት 

ሇማስቀጠሌ ያሇው ፋይዲ ሊቅ ያሇ መሆኑን 

አስረድተው ፣ ይህ ከወሊጅ አባታቸው 

የተማሩት ሰብዓዊነት  በመሆኑ ትሌቅ 

ዯስታ እንዯሚሰማቸው አብራርተዋሌ፡፡ 

 

ወ/ሮ ወይንሸት ዘበርጋ ደም በለገሱበት ወቅት 
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ፎቶ ዜና 
የዯም ሌገሳ መርሃ ግብር በኢብባ  

  

   

      


