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የመክፈቻ ንግግር 

ሺፈራው በቀለ 

የተከበራችሁ Eንግዶቻችን፣ 

Aቶ ተፈራ ደግፌ Iትዮጵያ ካፈራቻቸው የመጀመሪያ የባንክ 
ባለሙያዎች ውስጥ Aንዱ ናቸው፡፡ በዚህ ሙያ Eጅግ ከፍ ያለ 
ታዋቂነትና ተከባሪነትን Aግኝተዋል፡፡ በ1966 ዓ.ም. በካናዳ /ቫንኩቨር/ 
የሚገኘው የብሪቲሽ ኮሎምብያ ዩኒቨርስቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በህግ 
ሰጥቷቸዋል፡፡ የደርግ መንግሥት በ1968 ዓ/ም ባሰራቸው ጊዜ The 
New York Times ጉዳዩን E.ኤ.A. በፌብሩዋሪ 26 ቀን 1976 በወጣው 
Eትሙ ላይ ዘግቦት ነበር፡፡ ይኸው ታላቅ ጋዜጣ በጁን 10 ቀን 1976 
ባወጣው Eትሙ ሲጽፍ Aቶ ተፈራን «ዝነኛው ሰው» (Prestigious 
figure) ካላቸው በኋላ መታሰራቸው AለAግባብ Eንደነበር ጽፎ ነበር፡፡ 
ምንም ታዋቂ ሰው ቢሆኑ ደርግ ለAያሌ Aመታት Aሠራቸው- 
ያለምንም ጥፋት! 

ያገር ተወላጅ የባንክ ባለሙያዎችን ለማፍራት Iትዮጵያ ረጅም መንገድ  
ተጉዛለች፡፡ በ1897 ዓ.ም. የመጀመሪያው ባንክ (የግብጽ ባንክ Aካል 
የነበረው የAበሻ ባንክ) ሲከፈት Aገራችን የሂሳብ ትምህርት Eንኳ 
የነበረው Aንድም ሰው Aልነበራትም፡፡ Eስከ 1928 ዓ.ም. ድረስ የባንክ 
ሥራ በውጭ ሰዎች ነበር የሚካሄደው፡፡ ከጠላትም ነጻ ከወጣች በኋላ 
የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ጊዜ ወስዶባታል፡፡ ይሁንና 
የመጀመሪያዎቹ Iትዮጵያውያን የባንክ ባለሙያዎች በሙያቸው Eጅግ 
የላቁ ነበሩ፡፡ በAለም Aቀፍ ደረጃ ለረጅም ጊዜ ተከባነሪት ያገኙ ነበሩ፡፡ 

በAቶ ተፈራ Aመራር የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰፍቷል፤ ተመንድጓል፡፡ 
ለAገሪቷ ልማትም Eጅግ ከፍ ያለ AስተዋጽO Aድርጓል፡፡ በዚህ 
ጽሁፋቸው Aቶ ተፈራ ከጅምሩ Eስከ Aብዮቱ ፍንዳታ ድረስ የባንክ 
ተቋም ያደረገውን Eድገት ይተርካሉ፡፡ ችግሮቹንና ስኬቶቹን ያቀርባሉ፡፡ 
የራሳቸውን ልምድም ስላካተቱበት ትረካው ወጥነት Aግኝቷል፡፡ 
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ተፈራ ደግፌ 

1. መግቢያ 

የማኀበራዊ ጥናት መድረክ ባዘጋጀው “ከድህነት ወደ ልማት 
Eውቀትን ለትውልድ ማስተላለፍ” በሚል ርEስ የባንክ Eድገት 
ለAገሪቱ ልማት ስለAደረገው AስተዋጽO ንግግር Aድርጌ ድርሻዬን 
Eንድወጣው ባዘጋጆቹ በመጋበዜ ደስታ ይሰማኛል።  

በበኩሌ ከIትዮጵያ ባንኮች Aገልግሎት ከተለየሁ ከሰላሳ ዓመት 
በላይ ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ዓመታት ርቀት በዚህ ዓቢይ ርEስ 
ስለAገራችን ባንክ ልምድ በAነስተኛ Eውቀቴና በደከመ ጉልበቴ ምን 
ላካፍል Eችላለሁ በማለት ወደ ኋላ ብዬ ነበር። ነገር ግን 
የማከብራቸው የፕሮግራሙ Aዘጋጆች በተለይ ፕሮፌሰር ሽፈራው 
በቀለ የቀድሞው የIትዮጵያ ንግድ ባንክ Eድገት ልምድ ለመጨው 
ትውልድ በጣም ይጠቅማል በማለት Aደፋፈሩኝ።  

Eንደሚታወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ባንክ Iትዮጵያ የተቋቋመው 
በAጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በ1898 ዓ.ም. ነው። ይህ “ባንክ Oፍ 
Aቢሲኒያ” (የዛሬው ዘመናዊ ባንክ ሳይሆን) Aጼ ምኒሊክ በEንግሊዞች 
ትብብር ተቋቋሞ በ1923 ዓመት ገደማ በIትዮጵያ ባንክ የተተካው 
ነው። ከነፃነት ማግስት ደግሞ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ 
ተቋቋመ፤ የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ተተኪ ወራሽ ድርጅት ሆኖ 
ቀጠለ።  

Eኛ ያለፍንበት ዘመን ከAሁኑ ጋር ሲተያይ ብዙ ልዩነት Aለው። 
Aያሌ ዓመታት ስለAለፉ ብዙ ለውጥም ስለተደረገ ውጤቱን 
ማወዳደር ያስቸግራል። በEኛ ጊዜ ባንኮች Eየተወዳደሩ የሚሰሩት 
Aብዛኛውን በርሳቸው ውሳኔ ነበር። የብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ብዙውን 
ጊዜ የሚፈጸመው ከባንኮቹ ጋር በመመካከርና በመግባባት ነበር። 

 

1



 
 
 
 

ተፈራ ደግፌ፡- የባንክ Eድገት ለAገሪቱ ልማት ያደረገው AስተዋጽO 
 

በዚህ ዓይነት ነው የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በጽኑ መሰረት ሊዋቀር 
የበቃው። 

ስለዚህ ዛሬ የማደርገው ንግግር የሚያተኩረው በ1934 ዓ.ም. 
ከተቋቋመው የIትዮጵያ መንግስት ባንክ ጀምሮ ወራሹ ድርጅት 
የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ያደረገውን Aስደናቂ Eድገት የሚገልጽ 
ነው። በIትዮጵያ ባንኮች ውስጥ የፈጸምኩት Aገልግሎት ከ1934 
Eስከ 1968 ዓ.ም. ድረስ በመሆኑ ንግግሬ ከነዚህ ዓመታት 
Aያልፍም።  

2. የመጀመሪያ ትምህርት 

የተወለድኩት ሰኔ 8 ቀን 1918 ዓ.ም. ሸዋ ጠቅላይ ግዛት Aንኮበር 
Aውራጃ Aንበሴ በሚባል ቀበሌ ነው። Aባቴ Aቶ ደግፌ በላይነህ 
Eናቴ ወይዘሮ Eርገጫቸው (Eማማ Eታባ) ገብረ ማርያም ናቸው። 
የAደግሁት ገንዳውሃ ተብሎ በሚታወቀው Aካባቢ ነው።  

ሰባት ዓመት ገደማ ሲሆነኝ ለትምህርት ወደ Aዲስ Aበባ መጥቼ 
ታላቋ Aክስቴ ወይዘሮ ጌጤ ገብረማርያም ዘንድ Aረፍኩ። Aንድ ቄስ 
ቤት ፊደል ከቆጠርኩ በኋላ Aሊያንስ ፍራንሴዝ በሚባል የፈረንሳይኛ 
ትምህርት ቤት ገብቼ ዘመናዊ ትምህርት ጀመርኩ።  

ሁለት ዓመት ያህል Eንደተማርኩ በ1928 ዓ.ም. ፋሺስት Iጣሊያ 
Aገራችንን ከወረረ በኋላ የAሊያንስ ፍራንሴዝ ትምህርት ቤት 
ስለተዘጋ ትምህርቴ ተቋርጦ ቀረ።  

በAምስቱ የፋሺስት Iጣሊያ ወራራ ዘመን ጥገኛ ሆኜ የኖርኩት 
ሌቭድሮዝደቭስኪ የሚባሉ የመስኮብ ስደተኛ ጄኔራል ቤት ነው። 
ልጃቸው ማዳም Aሌክሳንድራ ዳቤራት የታወቁ የጥርስ ሐኪም ነበሩ። 
በተላላኪነት ጥቃቅን ሥራ በመሥራትና ልጃቸውንም በማጫወት ነው 
ያደግሁት። ከልጃቸው ጋር በመማር መስኮብኛና Iጣሊያንኛ ቋንቋ 
ለመማር በቃሁ። በነዚህም ቋንቋዎች ብዙ መጽሐፍት ለማንበብ 
ቻልኩ።  
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በ1933 ዓ.ም. በታላቋ ብሪታኒያ ጦር Eርዳታ ነጻነታችን ከተመለሰ 
በኋላ የሚረዱኝ የፈረንጅ ቤተሰብ በሙሉ በጠላትነት ከAገር 
ስለተጋዙ መጠጊያ Aጣሁ። የትምህርትም Eድል ስላልገጠመኝ ሥራ 
ፈልጌ ሲንጀር የስፌት መኪና ኩባንያ በAስተርጓሚነት ተቀጠርኩ። 
በዚያን ጊዜ የኩባንያው ሥራ Aስኪያጅ ሚሸል ባንኩል የሚባሉ 
የመስኮብ ስደተኛ ነበሩ። Aንድ ዓመት ያህል ሲንጀር ኩባንያ 
Eንደሰራሁ የመማር ጉጉት ስለነበረኝ ሥራውን ለመተው ወሰንኩ።  

Aጋጣሚ ሆኖ Aዲስ የተቋቋመው የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ 
(State Bank of Ethiopia) ቋንቋ የሚያውቁ ሠራተኞች Eየፈለገ 
ይቀጥራል ሲባል ሰምቼ በፈርንሳይኛ ቋንቋ ማመልከቻ Aቀረብኩ። 
በቀጠሮው Eለት ሚስተር ሐይሊግ የሚባሉ ተባባሪ ሥራ Aስኪያጅ 
Aነጋገሩኝ። ሚስተር ሐይሊግ የሃንጋሪ ተወላጅ መስኮብ ቤተሰብ 
ዘንድ ስሠራ ያውቁኝ ስለነበረ ያለAንዳች ውዝግብ ባንክ Eንድቀጠር 
ፈቀዱ። በ1936 ዓ.ም. በ18 ዓመቴ በIትዮጵያ መንግሥት ባንክ 
በጸሐፊነት (Filing Clerk) ተቀጠርኩ። ሥራ ስጀምር ነው 
የማላውቀው የEንግሊዘኛ ቋንቋ ብቅ ያለው። ወዲያውኑ ከጓደኞቼ 
ጋር ተሰብስበን በብሪቲሽ ካውንስል በተከፈተው ብሪቲሽ Iንስቲቱት 
በተባለው የማታ ትምህርት ቤት Eንግሊዘኛ ለመማር ተመዘገብን። 
ባንክ Aንድ ዓመት ተኩል ከሠራሁ በኋላ ከሌሎች ወጣት ሠራተኞች 
ጋር ተመርጬ ትምህርቴን ለማሻሻል ኮተቤ ወደሚገኘው ቀዳማዊ 
ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተላክሁ። በየጊዜው ልዩ 
ፈተና Eየተሰጠን የለብ ለብ ትምህርትን ለAንድ Aመት ወስጄ 
በመንግስት ባንክ ስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምህርት ካናዳ Eንድላክ 
ተወሰነ።  

ስለዚህ በ1938 ዓ.ም. ለከፍተኛ ትምህርት ካናዳ ከተላኩት 
የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች Aንዱ ነበርኩ። መጀመሪያ ያመራሁት 
ካልጋሪ Aልበርታ ወደሚገኘው የንግድ ኮሌጅ (GARBUTT 
BUSINESS COLLEGE) ነበር። ባንድ ዓመት ውስጥ ትምህርቱን 
ጨርሼ ዲፕሎማ ለመቀዳጀት በቃሁ። ወዲያውኑ የዩኒቨርሲቲ 
ትምህርቴን ለመቀጠል ዩኒቨርሲቲ Oፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ (UBC) 
በ1939 ዓ.ም. ተመዘገብኩ። ኮመርስ ፋኩልቱ በየAመቱ የበጋ 
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ትምህርት ጭምር Eየወሰድኩ በ1942 ዓ.ም. ቢ.ኮም ዲግሪ 
ተቀበልኩ። Aንድ ሁለት ዓመት የሕግ ትምርህት ተከታትዬ በ1945 
ዓ.ም. Aገሬ ተመልሼ የባንክ Aገልግሎቴን ቀጠልኩ። በ1945 ዓ.ም. 
Aገሬ ተመልሼ የረዥም ጊዜ የባንክ Aገልግሎቴን የጀመርኩበት 
ዘመን መሆኑን በትዝታ Aስታውሳለሁ። Aገር ውስጥና ጎረቤት 
Aገርም በሚገኙ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ መሥሪያ ቤት 
በጸሐፊነት ደረጃ ጀምሬ የባንኩ ነገረ ፈጅ በመሆን፤ በ1953 ዓ.ም. 
የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የጀመሪያው Iትዮጵያዊ ዋና ሥራ 
Aስኪያጅ ለመሆን በቃሁ። ከ1956 Eስከ 1966 ዓ.ም. የIትዮጵያ 
ንግድ ባንክ ዋና ሥራ Aስኪያጅ፤ ከ1966 Eስከ 1968 ዓ.ም. ደግሞ 
የIትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዋና Aዛዥ በመሆን Aገልግያለሁ።  

3. የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ Aመሰራረት 

Eኔ ተቀጥሬ የባንክ ሥራ የጀመርሁበትን ሁኔታ ከገለጽኩ በኋላ 
የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ Eንዴት Eንደተቋቋመ መግለጽ 
Aስፈላጊ ይመስለኛል። የIጣሊያን ወረራ ተወግዶ ነጻነት ከተመለሰ 
በኋላ የIትዮጵያ መንግሥት Eንደገና በመቋቋም ላይ ሳለ የባንክና 
የገንዘብ ስርጭት ከEንግሊዝ የምሥራቅ Aፍሪቃው የቅኝ Aገዛዝ ጋር 
Aቀላቅሎ ለማስተዳደር የEንግሊዝ ግፊት ነበር። Iትዮጵያ ተነጥላ 
የራሷን ባንክ ለማቋቋም ስትነሳ ብዙ ችግር ገጥሟት ነበር።  

ይህንን ችግር በውስጥ ምክርና ድፍረት ተወጥቶ ነው የIትዮጵያ 
መንግሥት ባንክ Aጭር Aዋጅ ተረቅቆ በ1934 ዓ.ም. ታውጆ ባንኩ 
የተቋቋመው። በዓመቱ ሠራተኛው ተሰባስቦ ሥራውን ለመጀመር 
በቃ። በጦርነቱ ጊዜ የታላቋ ብሪታኒያን የጦር ሠራዊት ተከትሎ 
መጥቶ የIጣሊያን ባንኮችን Aስወግዶ የባንኩን ሥራ ተረክቦ 
የሚያስተዳድረው ባርክሌይስ ባንክ (BARCLAYS BANK D.C.&O) 
ነበር። የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ይህንን የEንግሊዝ ባንክ ተክቶ 
ነው ሥራውን የጀመረው። ባንኩ የተዋቀረው የጠቅላይ (ማEከላዊ) 
ባንክንና የንግድ ባንክን ሥራ Aጣምሮ Eንዲሠራ ነው። ሥራውን 
ሲጀምር Aብዛኞቹ የባንኩ ሠራተኞች የውጪ Aገር ዜጎች ነበሩ። 
ብዙዎቹ ከIጣሊያን ወረራ በፊት የቀድሞው የIትዮጵያ ባንክ 

 

4



 
 
 
 

ተፈራ ደግፌ፡- የባንክ Eድገት ለAገሪቱ ልማት ያደረገው AስተዋጽO 
 

ውስጥ ሲያገልግሉ የነበሩ ናቸው። በEኛ ጊዜ ሠራተኛው ሲቀጠር 
ስልጠናና ማለማመጃ ሥርዓት Aልነበረም። ሠራተኛ Eየሠራ ሌላውን 
Eያየ ነበር የሚለማመደው። ሁሉም ስለሚተዋወቅ መረዳዳት፣ 
በሥራው ውጤት መተባበር ፣ የማወቅ ፍላጎት ጎልቶ ይታይ ነበር። 
ሁላችንም የመማር ጉጉት ስለነበረን በራሳችን ወጪ ከካይሮ ድረስ 
በፖስታ የመላላክ ትምህርት ሂሳብ Eንማር ነበር። የEንግሊዘኛ ቋንቋ 
Eውቀታችን ደካማ ስለነበር የሚያውቀው የማያውቀውን ይረዳ ነበር። 
በዚህ ዓይነት የባንኩ ሥራ Eየተስፋፋ ሲሄድ የገጠር ቅርንጫፎች 
መከፈት ጀመሩ።  የEነዚህ ቅርንጫፎች ኃላፊዎችም የውጭ ዜጎች 
ነበሩ። ተራ ሠራተኞቹ ግን ሥራውን የሚለማመዱ Iትዮጵያውያን 
ነበሩ። በ1937 ዓ.ም. Aሜሪካን Aገር በሚስጥር ተዘጋጅቶ Aዲስ 
የIትዮጵያ ብር ገንዘብ ታውጆ ወጣ። በዚህ ዓይነት ነው የIጣሊያ 
ሊሬ፣ የምስራቅ Aፍሪካ ሺሊንግ በAዲሱ የIትዮጵያ ብር 
የተለወጠው። የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የባንክ ሥራው ቀስ በቀስ 
ነው Eየሰመረ የሄደው። በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ከባንክ ውጭ 
ለገንዘብ ሚኒስቴር ብዙ ልዩ ልዩ Aገልግሎት Aበርክቷል። Aዲስ 
Aበባ፣ ጂቡቲ፣ Aሰብ የባሕር ትራንዚት Aገልግሎት ይሠራ ነበር። 
የለጋሃር ጉምሩክ መጋዘን ያስተዳድር ነበር። Aዲስ ከተማ ቅርንጫፍ 
ከፍቶ ለትምባሆ ሞኖፖል ሲጃራ በካርቶን ያከፋፍል ነበር። በAስረኛ 
ዓመቱ ነው የባንክ ስልጣኑ በAዋጅ Eየተጠናከረ ሲሄድ ወደ ዋናው 
የባንክ ተግባሩ የዞረው። ቅርንጫፎች በጠቅላይ ግዛት ዋና ዋና 
ከተሞች ተከፈቱ፤ በዚህ ዓይነት የባንክ Aገልግሎት በመጠኑ 
መሰራጨት ጀመረ። በዚያን ጊዜ Aብዛኞቹ የባንኩ ደንበኞች የውጭ 
Aገር ዜጎች ነበሩ። በብድርም በኩል Aብዛኛው መንግሥት ነክና 
በውጭ Aገር ሀብት የተቋቋሙ ድርጅቶች ነበሩ።  

3.1 የባንኩ ስልጠና መስፋፋት 

በ1937 ዓ.ም. የሕጋዊ ገንዘብ Aዋጅ Eንዳወጣ ባንኩ ባለሙሉ 
ሥልጣን ብቸኛ የIትዮጵያ ብር Aሳታሚና Aከፋፋይ ሲሆን 
የብሔራዊ ባንክ ሥልጣንን ተጎናጸፈ። ከዚህ ቀጥሎ ነው በኅዳር 21 
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ቀን 1939 ዓ.ም. በወጣ Aዋጅ መሰረት የማሪያ ቴሬዛ ብር ያለው 
ሁሉ ባንክ Eያቀረበ Eንዲመነዝር የታዘዘው። 

 

ምንዛሪው Aንድ ማሪያ ቴሬዛ ብር በAንድ ተኩል የIትዮጵያ ብር 
ነበር። Eንዲሁም ከነሐሴ ወር ጀምሮ በIትዮጵያ ውስጥ የውጪ 
ምንዛሪ (foreign exchange) ብቸኛ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ሆነ። 
ቀጥሎም የAገር ውስጥና የውጭ Aገር ንግድ መስፋፋት ጀመረ። 
ዋናው የውጭ ንግድ የሚካሄደው በጅቡቲና በኤደን ባንኮች ያለው 
ሁሉ በባንክ በኩል ነበር።  

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ Eንደ ንግድ ባንክ ሆኖ ሲሠራ 
መጀመሪያ የሚሰጠው Aገልግሎት የተንቀሳቃሽ ሂሳብና የገንዘብ 
ማዛወር/ማስተላለፍ ሥራ ነበር። ሥራው Eየደረጀ ሲሄድ ነው 
ተደራቢ ሥልጣን የተሰጠው። በ1938 ዓመተ ምህረት ነው የቁጠባ 
ሂሳብ (Saving Account) Aገልግሎት የጀመረው:: የባንኩን ሥራ 
ለህዝቡ ለማለማመድ በባንኩ Eምነትን ለመፍጠር ብዙ ዓመት 
ፈጅቷል። ገንዘቡን በጉድጓድ Eየቀበረ ማስቀመጥ የለመደን 
ኅብረተሰብ ቀሰ በቀስ Eየመከሩ ባንክ ላስቀምጥልህ ብሎ ማግባባት 
ቀላል Aልነበረም። ብድርን በሚመለከት ደግሞ ንብረቱን Aስይዞ 
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መበደር የሚፈራውን ጀማሪ ነጋዴ ማሳመን፣ ገንዘብን በባንክ በኩል 
ማስተላለፍ ማስለመድ ከፍተኛ ትግል ነበር። ዘመናዊ የIኮኖሚ 
Eንቅስቃሴ ሲጀምር ትምህርትም Eየተስፋፋ ሲሄድ Iትዮጵያውያን 
ሥራውን Eየተላመዱ የባንኩን Aመራር ሥራ Eስከመያዝ በቁ።  

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ሁለገብ ድርጅት ሆኖ ጠቅላላ የባንክ 
Aገልግሎትን ማስፋፋት ጀመረ። የማEከላዊ ባንክ ሥራው የተወሰነ 
ነበር። ምክንያቱም Aገር ውስጥ ይሠሩ የነበሩት የውጭ Aገር ባንኮች 
Aነስተኛ ነበሩ። Aንዱ Aዲስ Aበባ ተቋቁሞ የነበረው የፈረንሳይ 
ባንክ ደ ሊንዶሽን (BANKQUE DE L’INDOCHINE) የወኪል 
ጽሕፈት ቤት ነው። ሁለት ሌሎች ባንኮች Aስመራ የነበሩት ባንኮ ዲ 
ሮማ (BANCO DI ROMA) Eና ባንኮ ዲ ናፖሊ (BANCO DI 
NAPOLI) የውጭ Aገር የባንክ ቅርንጫፎች ነበሩ። የEነዚህ Aነስተኛ 
ድርጅቶች የባንክ ሥራ በጣም የተወሰነ በመሆኑ የመንግሥቱ ባንክ 
የቁጥጥር ሥራ ቀላል ነበር።  

ሌላው የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ተግባር የመንግሥቱ ተጠሪ 
ወኪል ሆኖ የመሥራት ሥልጣን ነበረው፤ ይኸውም በመንግሥት 
ስም ተቀማጭ ገንዘብ መቀበልና መክፈል ነበር። ሲያስፈልግ ደግሞ 
ብድር የመስጠት ስልጣን ነበር። ባንኩ ገንዘብ የማሳተምና 
የማሰራጨት፤ የሀገሪቱን የውጪ ምንዛሪ የመቆጣጠርና የማስተዳደር 
ተግባር ነበረው። በዚህ Aይነት ነው የንግድ ባንክና የማEከላዊ ባንክ 
ሥራውን Aጣምሮ ለሀያ Aመታት ሲሠራ የቆየው።  

3.2 የካርቱም ቅርንጫፍ መከፈት 

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ውጭ Aገር የሚሠሩ ሁለት 
ቅርንጫፎች ነበሩት። የመጀመሪያው የትራንዚት ሥራ የሚሠራ 
የጂቡቲ ቅርንጫፍ ነበር። ሁለተኛው ለባንክ Aገልግሎት ሱዳን Aገር 
የተቋቋመው የካርቱም ቅርንጫፍ ነበር።   

የባንኩ ቅርንጫፍ Aመሰራረትና ይሰጠው የነበረ የባንክ Aገልግሎት 
Eንዴት Eንደተቋቋመ ባጭሩ ለመግለጽ ያስቸግራል። መነሻው 
በክቡር Aቶ ጌታሁን ተሰማ (በዚያን ጊዜ የንግድና የIንዱስትሪ 
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ምክትል ሚኒስትር የነበሩ) የሚመራ የንግድ ልUካን EኤA በ1957 
ወደ ሱዳን መላክ ነው። Eኔም የልUካኑ Aባል ሆኜ ሄድኩ። የልUካኑ 
ዋና ዓላማ በIትዮጵያና በሱዳን መካከል የነበረው ንግድ 
የሚዳብርበትን Eቅድ ለማጥናትና የንግድ ውል ለመደራደር ስለነበረ 
ለዚህ ዓላማ ደግሞ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ቅርንጫፍ ካርቱም 
ቢከፈት የሁለቱ Aገሮች የጋራ ንግድ Eንደሚረዳ ታምኖበት ጥያቄው 
ቀረበ። የሱዳን መንግሥትም የIትዮጵያ ባንክ ቅርንጫፍ ካርቱም 
Eንዲቋቋም ፈቀደ።  

የንግድ ልUካኑ ሪፖርት ቀርቦ ከተፈቀደ በኋላ ለታቀደው የባንክ 
ቅርንጫፍ ብቁ የሆነ የሥራ Aስኪያጅ በAስቸኳይ ተመርጦ 
Eንዲቀጠር ባንኩ ታዘዘ። በጊዜው የነበሩት Aሜሪካዊ የባንኩ ገዥ 
ሚስተር ጆርጅ ሬይ (GEORGE REA) በሥራው የሰለጠነ 
Iትዮጵያዊ የለም በማለት የAንድ Eንግሊዝ ዜጋ ስም Aቀረቡ። 
ለታቀደው ዓላማ የውጭ ዜጋ Aይበጅም ተብሎ የባንኩ ምርጫ 
ውድቅ ሆነ።  

በዚያን ጊዜ Eኔ የሲቪል Aቪዬሽን ዋና ዲሬክተር ሆኜ ስሥራ 
ነበር። ከዚያ ተፈልጌ ነው የካርቱም ቅርንጫፍ የባንኩ ሥራ 
Aስኪያጅ ተብዬ በጽሕፈት ሚኒስቴር ማዘዣ የተሾምሁት። ከዚያም 
በኋላ ከምክትል ሥራ Aስኪያጁ ከAቶ ከበደ ሠረቀ ብርሃን ጋር ሆነን 
ቅርንጫፉን ለማቋቋም ሱዳን ተላክን። ካርቱም Eንደደርስን 
በከተማው መሐል Aዲስ የሚሠራ ሕንፃ ውስጥ ቅርንጫፉን 
ለማቋቋም የውል ድርድር ጀመርን።  

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የንግዱ ክፍል ቅርንጫፍ ካርቱም 
የተከፈተው በ1950 ዓ.ም. ከዋናው መሥሪያ ቤት Aራት 
Iትዮጵያውያን ኃላፊዎች ተመርጠው ተልከው ነው።  ለቅርንጫፉ 
የሚስማሙ ሱዳናውያን Eየመለመልን ቀጥረን ማሰልጠን ጀመርን፤ 
በተቻለ መጠን የባንኩ ገጽታ Aፍሪቃዊ Eንዲሆን ጥረት Aደረግን። 
ባጭር ጊዜ ብዙ ደንበኞች Aፍርተን ባንኩ ተወዳጅ ሆነ። ካርቱም 
የሚኖሩ ብዙ ኤርትራዊ ወይዛዝርት ስለነበሩ የቅርንጫፉ ደንበኞች 
ሆኑ። የባንኩ ሙሉ ስም ለAረብኛ ተናጋሪዎች ስለሚያስቸግር 
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ደንበኞቻችን ቅርንጫፉን በወዳጃዊ Aጠራር “ባንክ ኤል ሐበሺ” 
ብለው ሰየሙት።  

በዚያን ጊዜ ሱዳን ውስጥ ስድስት የውጭ Aገር ባንኮች ነበሩ። ሦስቱ 
የምEራባውያን ባንኮች-ማለት ባርክሌይስ ባንክ፣ Oቶማን ባንክና 
ክሬዲሊዎኔ ነበሩ። የመካከለኛው ምሥራቅ ባንኮች ደግሞ የAረብ 
ባንክ፣ ባንክ ምስርና የሱዳን ንግድ ባንክ ነበሩ። የግብፅ ብሔራዊ 
ባንክ (The National Bank of Egypt) ሱዳን የማEከላዊ ባንክ 
ተግባርን ሲሠራ ቆይቶ በሱዳን ባንክ ተተካ። ብቸኛው Aፍሪካዊ 
የEኛ ቅርንጫፍ ነበር። Eነዚህን የደረጁ ባንኮች Eየተወዳደረ ነው 
የEኛ ባንክ በሦስት ዓመታት ውስጥ ብዙ ደምበኞች ለማፍራትና 
Aትራፊ ለመሆን የበቃው። 

የባንካችን የካርቱም ቅርንጫፍ ለIትዮጵያ የባንክ Eድገት ከፍተኛ 
AስተዋጽO Aድርጓል። የባንክ ውድድር ሥራ ለAገር ልማትና 
ለIኮኖሚ Eድገት ምን ያህል Eንደሚጠቅም ራሳችን Eየሠራን ነው 
የተማርነው። ስለዚህ በ1960ና በ1970ዎቹ Aስርት ዓመታት በAገር 
ውስጥ ለባንክ Aመራር ብቁ ሆነው ያገለገሉ Aብዛኞቹ Iትዮጵያዊ 
የባንክ ባለሞያዎችና ኃላፊዎች ካርቱም ቅርንጫፍ Eየሠሩ በቂ 
ልምምድ ያገኙ ናቸው። ለምሳሌ ያህል የሚከተሉትን ማንሳት 
ይበቃል። ከበደ ሠረቀብርሃን፣ መስፍን በለጠ፣ ታደሰ Aበበ፣ ስሜ 
ታከለ፣ ቸርነት በየነ፣ ተሳለ ወርቁ፣ Iማም ቢ. ፌሎውስ፣ ጌታቸው 
ደስታ፣ ወይዘሮ በላይነሽ ማንደፍሮ ነበሩ። ሁሉም ታዋቂ የባንክ 
ባለሙያዎች ሆነው Eያንዳንዳቸው በብሔራዊ ባንክና በንግድ ባንክ 
ውስጥ ከፍተኛ የኃላፊነት ደረጃ የደረሱ ናቸው።  

የIትዮጵያ ንግድ ባንክ የካርቱም ቅርንጫፍ Aስር ዓመት ያህል 
ካገለገለ በኋላ በጄኔራል ኒሜሪ ዘመነ መንግሥት EኤA በ1969 የግል 
ባንኮች ሁሉ በሱዳን መንግሥት ሲወረሱ የEኛም ቅርንጫፍ Aብሮ 
ተወረሰ። 
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3.3 ባንኩን የውጭ Aገር ዜጎች ሲያስተዳድሩት 

Aሁን ስልሳ Aራት ዓመታት ካለፉ በኋላ ወደ ኋላ Eየተመለከቱ 
ሁኔታዎችን በትክክል Eያነጻጸሩ ማስረዳቱ ያስቸግራል። በጠቅላላው 
EኤA ከ1942 Aንስቶ Eስከ 1959 ዓመተ ምህረት ድረስ የIትዮጵያ 
መንግሥት ባንክ ገዢዎች የውጭ Aገር ዜጎች ነበሩ። የሚመጡት 
በልዩ የሥራ ኮንትራት Eየተቀጠሩ ነበር። የባንኩ የሥራ Aስፈጻሚና 
የውስጥ Aስተዳዳሪዎችም የውጭ Aገር ዜጎች ነበሩ። Iትዮጵያውያን 
በከፊል ስልጣን መጋራት የተጀመረው Aቶ የወንድ ወሰን መንገሻ 
ምክትል ገዥ ሆነው በ1959 ዓመተ ምህረት ሲሾሙ ነው።  

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክን ያገለገሉት የውጭ Aገር ዜጎች  
የሚከተሉት ናቸው፦ 

ሚስተር ሲ. ኤስ. ኮሊየር 1942-1943 
ሚስተር ጆርጅ ኤ. ብርላወርስ 1949-1952 
ሚስተር ጃክ ቤኔት  1944-1948 
ሚስተር ደብልዩ ኤች ሮዜል 1953-1955 
ሚስተር ኒል ፔሪ 1955 
ሚስተር ጆርጅ ሬይ 1956-1959 

በ1960 ዓመት ክቡር Aቶ ምናሴ ለማ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ 
ተጠባባቂ ገዥ ሆነው ተሾሙ (በወቅቱ የመንግሥት Oዲተር ነበሩ)። 
የባንኩ ዋና ሥራ Aስኪያጅ ሚስተር Iግናሲዩስ ሜንዚስ የሚባሉ 
የሕንድ ተወላጅ ነበሩ። የባንኩን የውስጥ Aስተዳደርም 
በIትዮጵያውያን ለማስጨበጥ ታስቦ በ1953 ዓመተ ምህረት Aጋማሽ 
ላይ Eኔ የመጀመሪያው Iትዮጵያዊ ዋና ሥራ Aስኪያጅ ሆኜ 
በመሾም የተካሁት Eኚሁኑ ሕንዳዊ ሥራ Aስኪያጅ ነው። ከዚህ ጊዜ 
Aንስቶ ነው የባንኩ ሥራ Aስኪያጆች ሁሉ በIትዮጵያውያን 
መተካት የጀመሩት።  

በየድርጅቱ ብዙ የውጭ Aገር ዜጎች ስለነበሩ Iትዮጵያውያን 
የIትዮጵያ መንግሥት ባንክን ለመምራት ብቁ Aይደሉም የሚሉ 
ብዙ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ከተረከብን በኋላ ሥራው ሳይዛነፍ 
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በደንብ መቀጠሉ ብዙዎችን ሳያስደንቅ Aልቀረም። Eርግጥ ነው 
የውጭ ዜጎች የሆኑ Aማካሪዎችና Aንዳንድ ረዳቶች ነበሩ። በባንኩ 
ድጋፍ Aዲስ Aበባ ከተማ የመጀመሪያው የAክሲዮኖችና የገንዘብ 
ሰነዶች መሻሻጫ ገበያ ተቋቋመ። የባንኩ ዓመታዊ ሪፖርት 
መግለጫ ተሻሽሎ መታተም ጀመረ። ስለዚህ የብድር Eድገት፣ 
የቅርንጫፎች መስፋፋት፣ የዓመት ገቢው ከፍተኛ Eድገት 
በIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የታየው በመጨረሻዎቹ ሦስት 
ዓመታት ማለት በ1953፣ በ1954 Eና በ1955 ባንኩ በIትዮጵያዊያን 
የበላይ መሪነት በሚካሄድበት ዘመን ነበር።  

የAገር ውስጥ ንግድ መንቀሳቀስ ሲጀምር ልማቱን ለማበረታታት ቀስ 
በቀስ የባንክ Aገልግሎትም በየከተማው በመጠኑ መሰራጨት ጀመረ። 
የተሟላ የባንክ Aገልግሎት በAዲስ መልክ ለመቋቋም Eቅድ ወጣ። 
ይህ የባንክን Aቋም የማሻሻል Eቅድ ሰፊ ጥናት Eንደሚያስፈልገው 
ታውቆ ከዓለም Aቀፍ የገንዘብ ድርጅት (International Monetary 
Fund) Aንድ Aዋቂ ተቀጥሮ በገለልተኝነት የAገሪቱን ሁኔታ ካጠና 
በኋላ በዓመቱ ጥናቱ ተጠናቆ ቀረበ። የቀረበው ጥናት ያሳሰበው 
Aገሪቱ ውስጥ የባንክ Aገልግሎት Eንዲስፋፋ ከተፈለገ የግል ባንኮች 
መቋቋም Aስፈላጊ ስለሆነ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የባንክ 
ሞኖፖል መለወጥ Aለበት ተባለ። በዚህ Aሳብ መሰረት የIትዮጵያ 
መንግሥት ባንክ ሁለት ተከፍሎ Aንዱ ማEከላዊ ባንክ ሌላው ደግሞ 
የንግድ ባንክ Eንዲቋቋሙ ተወሰነ። ቀጥሎም Aዲስ የባንክ Aዋጅ 
ተዘጋጅቶ ለፓርላማ ቀረበና “ሰለገንዘብና የባንክ ሥራ Aዋጅ” 
በሐምሌ ወር በ1955 ዓ.ም. ታውጆ ወጣ። 

3.4 የIትዮጵያ መንግስት ባንክ ለሁለት መከፈል 

Aዲሱ የባንክ Aዋጅ የወጣው በሐምሌ ወር 1955 ዓ.ም. ስለሆነ 
የመንግስት ባንክ ሀብትና ሠራተኛ በሁለቱ ድርጅቶች መሐከል 
ተደላድሎ በስድስቱ ወር ውስጥ ተጠናቀቀ።  

 ሀ/ የIትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የጠቅላይ (ማEከላዊ) ባንክ 
ሥራን ሁሉ Aጠቃልሎ Eንዲሠራ በልዩ Aዋጅ ተቋቋመ። 
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ከIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ንብረት ውስጥ በAዋጅ ተከፍሎ 
ለብሔራዊ ባንክ ከተላለፈው ንብረት ሌላ የንግድ ባንክ ድርሻ ሆነ። 

 ለ/ ከ1943 Eስከ 1963 (ከ1936 Eስከ 1955 ዓ.ም) 
የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ሲሠራቸው የቆየውን የንግድ ባንክ 
ተግባሮች በንግድ ሕግ መሠረት ግላዊ ማኅበር ሆኖ በተቋቋመ 
የIትዮጵያ ንግድ ባንክ (Aክሲዮን ማኅበር) Eንዲሠራው ተደረገ። 
በንግድ ሕግ መሠረት የንግድ ባንክ ባለAክሲዮኖች Aምስት ነበሩ። 
ዋናው የገንዘብ ሚኒስቴር ሆኖ Aራቱ ደግሞ መንግሥታዊ ድርጅቶች 
ነበሩ። በAዋጅ ለብሔራዊ ባንክ ከተላለፈው ውጪ የቀረው የባንኩ 
ንብረት ስልጣን ጥቅምና ልዩ መብት ሁሉ በወራሽነት ለIትዮጵያ 
ንግድ ባንክ ተላልፏል። በዚህ መሠረት Aዲስ Aበባ የሚገኘው ዋና 
መሥሪያ ቤትና ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች በሙሉ ከነሂሳባቸው ወደ 
ንግድ ባንክ ተዛውረዋል። 

የመንግሥት ባንክ ንብረትና ሠራተኛ በሁለቱ Aዲስ ድርጅቶች 
መሐከል ተደላድሎ ሲያልቅ፣ በታህሣሥ ወር በ1956 ዓ.ም. ክቡር 
Aቶ ምናሴ ለማ የIትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ሆነው ተሾሙ። Eኔ 
ደግሞ የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ሥራ Aስኪያጅና የቦርድ Aባል 
ሆኜ ተመረጥኩ። በተጨማሪ ለመጀመሪያዎቹ ዓመታት ሁለቱ 
የመንግሥት ባንኮች ተባብረው Eንዲሠሩ ታስቦ Aቶ ምናሴና Aቶ 
የወንድ ወሰን (የባንኩ ገዥና ምክትል ገዥ) የንግድ ባንክ 
የዲሬክተሮች የቦርድ፤ Eኔ ደግሞ የብሔራዊ ባንክ የቦርድ Aባልነቴን 
ለቅቄ ሌላ ሰው ተተካ። ክቡር Aቶ ምናሴም የንግድ ባንክ ቦርድ 
Aባልነትን በ1969 ዓመት ለቀቁ።  

ብሔራዊ ባንክና የንግድ ባንክ በAዲስ መልክ ተለይተው ሥራቸውን 
የጀመሩት E.ኤ.A. ጃንዋሪ 1 ቀን 1964 ነው። በዚህ Aይነት ነው 
የባንክ ሥራ በAገራችን ተደላድሎ ለመስፋፋት የበቃው። Aዲሱ 
የባንክ Aዋጅ በ1955 ዓመተ ምህረት Eንደወጣ ወዲያውኑ የግል 
ባንኮች ማለት የAዲስ Aበባ ባንክ፣ ባንኮ ዲ ሮማ (Iትዮጵያ) Eና 
ባንኮ ዲ ናፖሊ (Iትዮጵያ) ለግል ባለAክሲዮኖች የግል Aክሲዮን 
Eንዲሸጡ ተፈቅዶላቸው Eንዲቋቋሙ የተደረገው። የማንኛውም 
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የግል ባንክ ባለቤትነቱ ቢያንስ ቢያንስ Aምሳ Aንድ በመቶ (51%) 
Iትዮጵያዊ Eንዲሆን የባንኩ Aዋጅ ያስገድደናል። 

4. የIትዮጵያ ንግድ ባንክ መቋቋም 

የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በ1956 ዓ.ም. Eንደ ግል ኩባንያ ሆኖ 
በIትዮጵያ ንግድ ሕግ መሰረት ሲቋቋም የመሰረቱት Aምስት 
ባለAክሲዮኖች ነበሩ። መስራቾቹም Aምስት መንግሥታዊ ድርጅቶች 
ነበሩ። ዋናውን ድርሻ መንግሥትን ወክሎ የገንዘብ ሚኒስቴር ነው 
የያዘው። Aራቱ ደግሞ የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ መብራት ኃይል 
ባለስልጣን፣ የIትዮጵያ Aየር መንገድ፣ የIትዮጵያ ልማት ባንክ Eና 
የIትዮጵያ ሲሚንቶ ኮርፖሬሽን Eያንዳንዱ Aንድ Aክሲዮን ይዞ 
ባለቤት በመሆን ነበር። የባንኩ መነሻ ካፒታል 20,000,000 ብር 
ነበረ።  

በግል መልክ የተቋቋመው መንግሥታዊው የንግድ ባንክ ከEነዚህ 
የግል ባንኮች ጎን ለጎን ነፃ በሆነው ውድድር መንፈስ ሥራውን 
Eየተሻሙ የቀለጠፈ የባንክ Aገልግሎት በማበርከት የAገሪቱ ኤኮኖሚ 
Eንዲዳብር AስተዋጽO Aድርጓል። በ1960ዎቹ Aስርተ ዓመታት 
የAገሪቱ ኤኮኖሚ ሰፊ Eድገት ያሳየበት ዘመን ነበር። ዘመናዊ የግል 
Eርሻዎች የተስፋፉበት፤ ሰፋፊ የቡና ተክል የለማበት፤ Eንዲሁም 
የቅባት Eህል፣ ጥራጥሬ፣ ቡና በብዛት ወደ ውጭ Aገር መላክ 
የጀመረበት ዘመን ነበር። በዚህ የAገሪቱ Eድገት የIትዮጵያ ንግድ 
ባንክ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል።  

ባንኩ በAዲስ መልክ ሥራውን Eንደጀመረ ዋና Eቅዱ ሠራተኞቹን 
ማሰልጠንና የባንክ ቅርንጫፎቹን ማስፋፋት ነበር። የቅርንጫፉ 
ማስፋፋት Eቅድ ብዙ ድካምና ውጣ ውረድ ቢያስከትልም ከፍተኛ 
የግል ቁጠባ ሂሳብና ተቀማጭ ገንዘብ ለማሰባሰብ ረድቷል። 
Eንደሚታወቀው የAገር ልማት Eቅዶች ግባቸውን Eንዲመቱ 
ከተፈለገ ሕዝባዊ ተሳትፎ ኅብረተሰባዊ ድጋፍና በቂ መዋEለ ንዋይ 
የሚጠይቅ ነው። በ1960ዎቹ ዓመታት ከመንግሥታዊ ድጋፍ ጋር 
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የግል ዘርፍ Eየተስፋፋ በመምጣቱ የAገር ውስጥና የውጭ ንግድ 
Eንዲዳብር ባንኩ ረድቷል። 

Aርባ ዓመት ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሳስታውሰው በEኛ ዘመን ባንኩ 
በማደግ ላይ ስለነበረ ሠራተኛው በባንኩ የነበረውን Eምነት 
ለማጠናከር በተቻለ መጠን ሠራተኛውን Eያሰለጠነ የሚሾመው 
ከነባር ሠራተኛው Eየተመረጠ ነበር። በዚያን ጊዜ በባንኩና 
በሠራተኛው መሐከል የነበረው ግንኙነት ጤናማ የAባትና የልጅ 
ግንኙነት መሰል ስለነበረ ባንኩ የሠራተኛውን የሥራ ብቃት 
ለማሳደግና የሙያ Eድገት Eንዲያገኝ ያስተምር፣ ያሰለጥንና 
ያበረታታ ነበር። በAጠቃላይ ሲታይ “Eኔ ለድርጅቱ፤ ድርጅቱ 
ደግሞ ለEኔ” የሚል የመተሳሰብ ስሜት Eንደነበረ በጊዜው የነበሩ 
ሠራተኞችና የባንኩ ደንበኞች ይመሰክራሉ፤ ያወሳሉ። 

የባንኩ Aስተዳደር በIትዮጵያዊነቱ Eየተመካ የሥራ ጥራቱን 
በማሻሻል ትጋትን፣ ትEግስትን፣ ብቃትና ቆራጥነትን ለማንፀባረቅ 
ይጥር ነበር። በተቻለ መጠን Eውነት፣ ጨዋነት፣ ታማኝነት 
Eንዲሰፍን ጥረት ያደርግ ነበር። የዘወትር የሥራ Aክብሮትና 
የመልካም Aስተዳደር ሥርዓት መከበር ዋና ዓላማው ነበር። ይህ ነው 
ባንኩ በጽኑ መሰረት Eንዲገነባ የረዳው። ምርታማነቱን ከፍ 
ለማድረግ Eንዲያስችለው ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን ማካሄድ Eጅግ 
በጣም Aስፈላጊ ነበር። የIትዮጵያ ንግድ ባንክ Eንደተቋቋመ 
የሰለጠነ የሰው ኃይል Eጥረታችንን ለሟሟላት ከተለያዩ የትምህርት 
ተቋማት የምንቀበላቸውን Aዳዲስ ቅጥረኞችና ቀደም ሲል 
የነበሩትንም ሰራተኞች ከባንኩ Aሰራር ጋር ለማስተዋወቅና Aዳዲስ 
Eውቀቶችና ብልሃቶች ለማስጨበጥ የሚረዳ የባንክ ባለሙያዎች 
ማሰልጠኛ ማEከል ከፍተን ነበር። ይህም የሰራተኞቻችንን የሙያ 
ብቃት በማሳደጉ ባንኩ በየጊዜው ላስመዘገባቸው ከፍተኛ የሥራ 
ውጤቶችና ዋናው ምክንያት ከመሆኑ ሌላ በሃገሪቱ ያሉትን 
የገንዘብና የመድን ተቋማት የሰው ኃይል Eጥረት ለመሸፈን ከፍተኛ 
AስተዋፅO ማድረጉና በማድረግ ላይ መሆኑ የታወቀ ነው። ይህን 
መሰል ተቋም በIትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ ሳይወሰን በIትዮጵያ 
Aየር መንገድ፣ በAውራ ጎዳና፣ በIትዮጵያ መብራት ኃይል 
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ባለስልጣን፣ በቴሌኮሚዩኒኬሽንና በሌሎችም ድርጅቶች 
በመቋቋማቸው ፅኑና የማይናወጥ መሰረት ፈጥረውላቸዋል።  

4.1 የሠራተኛው ስልጠና 

የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ከነጻነት ማግስት ሲመሰረት የተማረ 
Iትዮጵያዊ Aልነበረም። ለሥራው ተፈላጊ የነበረው የሰው ኃይል 
ከውጭ የተገኙ ሠራተኞች ስልጠና መሰረት የሆነው በ1938 ዓመተ 
ምህረት የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ወጣት ሠራተኞቹን መርጦ 
ለትምህርት ወደ ውጭ Aገር ሲልክ ነው። በዚያን ጊዜ ለትምህርት 
የተላኩት Aስራ Aንድ ሠራተኞች ስም ዝርዝር የሚከተለው ነው። 
ወደ ካናዳ የተላክነው መጀመሪያ Eኔ ከዚያም ቀጥሎ ተስፋዮሐንስ 
ሐጎስና ይላላ ይብሳ ነበሩ። ወደ ሲዊስ Aገር በኋላ ወደ Eንግሊዝ 
Aገር የተዛወሩት Aጥናፉ መንግሥቱ፣ ደበበ ሀብተዮሐንስ፣ መስፍን 
በለጠ፣ ታደሰ Aበበ፣ ሥዩም Aረሩ፣ ሥዩም ስብሐት፣ ነጋሳ ቶሌራና 
የሺጥላ Aምበሉ ናቸው። ከEነዚህም ውስጥ ተምረው ሲመለሱ ሦስቱ 
ወደ መንግሥት ሥራ ተደለደሉ። Aምስቱ ደግሞ ማለት Aጥናፉ፣
ደበበ፣መስፍን፣ታደሰና የሺጥላ በባንክ ሥራቸው ከፍተኛ ደረጃ 
የደረሱ የባንክ ባለሙያ ናቸው። ካናዳም የተላክነው Eንዲሁ።  

ከጥቂት ዓመታት በኋላ የተላክንበትን ትምህርት Aጠናቀን ስንመለስ 
ባንኩ Aድጎ ሠራተኛው በርክቶ ቆየን። ስለዚህ ለቀረው ሠራተኛ 
ሁሉ ትምህርትና የባንክ ስልጠና Eንዲያገኝ በEኛ ጉትጎታ ጥናት 
ተጀመረ። ሠራተኛው በየደረጃው የማታ ትምህርት Eንዲከታተል 
ታስቦ Aዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በባንኩ Eርዳታ የማታ 
ትምህርት የሚያስተምሩ ምሁራን ተቀጠሩ። የባንክ ሠራተኞች 
ከጀመሩ በኋላ ከሌሎችም መንግሥታዊ ድርጅቶች ብዙ የማታ 
ተማሪዎች ተመዘገቡ። በባንክ ድጋፍ የተጀመረው ተቋም ነው 
ተስፋፍቶ የዩኒቨርስቲው ኤክስቴንሽን የደረጀው።  

ሥራው Eየተስፋፋ ቅርንጫፎቹ Eየበረከቱ ሲሄዱ የIትዮጵያ 
መንግሥት ባንክ ከንግድ ትምህርት ቤት ምሩቃን መቅጠር ጀመረ። 
የሰለጠነ የሰው ኃይል የEድግት መሠረት በመሆኑ የባንኩን የሰው 

 

15



 
 
 
 

ተፈራ ደግፌ፡- የባንክ Eድገት ለAገሪቱ ልማት ያደረገው AስተዋጽO 
 

ኃይል ለማጠናከር ባንኩ የራሱን ማሰልጠኛ ተቋም ለማቋቋም ወስኖ 
በ1955 ዓ.ም. የለንደን የባንክ ባለሙያዎች ተቋም (THE LONDON 
INSTITUE OF BANKERS) ዋና ጸሐፊ የነበሩትን ሚስተር ሞሪስ 
ማግራ (MR. MAURICE MEGARAH) በመጋበዝ Aስጠንቶ ለባንክ 
ድርጅቶች ተስማሚ የሆነ የባንክ ጥናት ተቋም (INSTITUTE OF 
BANKING STUDIES) ከፈተ። ይህ ነው ከዓመታት በኋላ Aንድወጥ 
የሆነ የባንክና የመድህን ተቋም የሆነው። 

የባንክ ስልጠና ተቋማት መኖር ብዙ ጠቀሜታ Aለው። Aንደኛው 
የሠራተኞቹን ምርታማነት ስለሚያጠናክር ወጪውን በመቀነስ 
ድርጅቱን ለውድድር ብቁ ያደርገዋል። ሁለተኛውና መሰረታዊ ሆኖ 
የሚታየኝ የነዚህ ዓይነት የስልጠና ጥረቶች ከፍላጎታችንና 
ከAቅማችን ጋር የተመጣጠነ የAሠራርና የቴክኖሎጂ ማበልፀጊያ 
ማEከል ከመሆኑ ሌላ የሀገራችንን Eድገት ከማያዛልቅ የውጭ 
ጥገኝነት Aላቆ Aገር-በቀል በሆነና ዘላቂነት ሊኖረው በሚችል 
መሰረት ላይ ሊገነባ መቻሉ ነው። 

በተጨማሪም ይኽ ስልጠና የሠራተኞቹን የሙያ ብቃት በማሳደጉ 
ባንኩ በየጊዜው ላስመዘገባቸው ከፍተኛ የሥራ ውጤቶች ዋናው 
ምክንያት ከመሆኑ ሌላ በAገሪቱ ያሉትን የገንዘብና የመድን 
ድርጅቶች የሰው ኃይል Eጥረት ለመሸፈን ከፍተኛ AስተዋጽO 
ማድረጉ Eሙን ነው። የዘወትር Aሠራር የረቀቀ በመሆኑ በዚህ 
ዓይነት በየዘርፉ የሚሰጥ የማሰልጠኛ ተቋም በEኛ ጊዜ 
Eንደጠቀመው Aሁንም በጣም Aስፈላጊ ይመስለኛል። 

በዚህ ዓይነት ስልጠና የባንክ ሙያውን ብቻ ሳይሆን ከሙያው ጋር 
Aብረው መሄድ ያለባቸው ቁም ነገሮች ማለት ትEግስት ሰፊ የሆነ 
Aመለካከት፣ Aስተሳሰብ፣ ለበጎ ምግባር መጨነቅን፣ ትክክለኛ የሆነ 
የባንክ ደምበኛና ሠራተኛ Aያያዝን ማሰብና ማዳመጥ ነበር። ከAገር 
ውስጥ ስልጠናው በተጨማሪ ብቁ የሆኑት ሥራ Aስኪያጆችና 
የAመራር ኃላፊዎች Eየተመረጡ Aሜሪካ፣ ጀርመን፣ Iጣሊያና 
Eንግሊዝ Aገር በሚገኙት ታላላቅ ባንኮች ከEኩያቸው ጋር Eየሠሩ 
Eንዲለማመዱ ይላኩ ነበር። ከሥራው ልምምድ በላይ ከመሰል 

 

16



 
 
 
 

ተፈራ ደግፌ፡- የባንክ Eድገት ለAገሪቱ ልማት ያደረገው AስተዋጽO 
 

Aገሮች ከሚመጡ የባንክ ዋና ሥራ Aስኪያጆች የብድር መምሪያ 
ኃላፊዎች በሚሰጡ ሴሚናሮች ይሳተፉ ነበር። በዚህ ዓይነት 
Eውቀታቸውን ማዳበር ከመሰል ባለሙያዎች ጋር ለማወዳደር Eድል 
ነበራቸው።  

ይህ ሁሉ የነበረውን የሥልጠና ዘዴ የምዘረዝረው በAሁኑ ጊዜም 
ቢሆን በጣም Aስፈላጊ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው፡፡ የባንክ Aሰራር 
በፈጣን Eርምጃ Eየተለወጠ የሚሄድ በመሆኑ ዘመናዊው የAሰራር፣ 
የAስተዳደር፣ የAመራር ዘዴዎች በመቅሰም ስልቱ ሠራተኛውን 
ተዋህዶት የሙያ ብቃትና ቀልጣፋነት Eንዲኖረው Eጅግ በጣም 
Aስፈላጊ ይመስለኛል።  

4.2 የንግድ ባንክ ዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ ምረቃ 

የባንኩ ዋና መሥሪያ ቤት ሕንፃ E.ኤ.A. ኅዳር 16፤1915 ዓ.ም. 
በግርማዊ ንጉሠ ነገሠት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተመርቆ ሲከፈት 
ከባንኩ ጋር ግንኙነት ላላቸው ሁሉ ታሪካዊ ግርማ የተሞላበት 
Aስደሳች ጊዜ ነበር። በዚሁም የምረቃ ሥነ ሥርዓት ከብዙ የውጭ 
Aገር የመጡ የባንክ ባልደረቦች ተገኝተውበት ነበር።  

በተጨማሪ ከ1944 Eስከ 1949 የቀድሞው የIትዮጵያ መንግሥት 
ባንክ ገዥ የነበሩት ሚስተር ጆርጅ ኤ. ብላወርሰን፤ Eንዲሁም 
በዚያን ጊዜ የኒው ዮርክ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ምክትል ፕሬዚደንት 
የሆኑት ከ1953 Eስከ 1957 የቀደመው የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ 
ገዥ የነበሩት ሚስተር ዋልተር ኤች ሮዜል፤ Eና በAርጀንቲና 
የፈርስት ናሺናል ሲቲ ባንክ Oፍ ኒው ዮርክ ምክትል ፕሬዚደንት 
የነበሩትን ከ1945 Eስከ 1949 የቀድሞው የIትዮጵያ መንግሥት 
ባንክ ሥራ Aስኪያጅ የነበሩት ሚስተር ቪ Oፕሮልን የንግድ ባንኩ 
የክብር Eንግዳ በማድረግ በሥነ በዓሉ ላይ በመገኘታቸው የሁሉም 
ደስታ የተለየ ነበር። 

የንግድ ባንክ Eያደገ የሚሄድ ለመሆኑ በሚገባ የሚያመለክተው 
ጎብኞችን የሚያስደስትና ከተለመደው ውጭ በሆነ Aኳኋን የተቀየሰው 
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የባንኩ ክብ ሕንፃ ከብዙዎች Aድናቆት Aትርፏል፤ በጎ ምኞትም 
Aግኝቷል። 

በዚህ የባንክ ምረቃ በዓል ላይ ከታደሉት የመታሰቢያ ስጦታዎች 
በተለይ የተቀረጹት የብርና የመዳብ መታሰቢያ ሜዳዮች፤ Eንዲሁም 
በዚህ Eለት የወጡት የማስታወሻ የፖስታ ቴምብሮች ዓይነተኛ ውብ 
በመሆናቸው Eጅግ በላቀ Aኳኋን ደስ ብሎት ያልተቀበለ ሰው 
Aልነበረም።  

4.3 የ25ተኛው Eና የ30ኛው ዓመት ክብረ በዓል 

የንግድ ባንክ E.ኤ.A. በኅዳር ወር በ1968 “የብር Iዩቤልዩ” 
በድምቀት Aክብሯል። ቀድሞ የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ ይባል 
የነበረውና Aሁን የIትዮጵያ ንግድ ባንክ የሆነው የተቋቋመበትን ሃያ 
Aምስተኛ ዓመት ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 
በተገኙበት ተከብሮ ዋለ። ባንኩ በዘመናዊ Eቅድ በተሠራው 
ሕንጻውና ቅርንጫፎቹ የጊዜውን ሁኔታ በመከተል ለደንበኞቹ 
የተቀላጠፈ Aገልግሎት ለመስጠት የሚያደርገውን ጥረት ንጉሠ 
ነገሥቱ Eየዞሩ በመጎብኘት በጣም ተደስተው ነበር።  

የቀደመው የIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የAሁኑ የIትዮጵያ ንግድ 
ባንክ ሁለቱም በIትዮጵያ ውስጥ የAገሪቱ ኤኮኖሚ Eንዲዳብርና 
በተለይም የንግድ፣ የEርሻና የIንዱስትሪ ሥራ ይበልጥ Eንዲስፋፋ 
ባለፈው 25 Aመታት ውስጥ Eርዳታ Aድርገዋል። ይሁን Eንጂ 
የባንኩን Aገልግሎት ለAብዛኛው ሕዝብ ለማዳረስ ብዙ Eንደሚቀር 
Eሙን ነው።  

ባንኩ ያስገኘውን ፍሬ በመመልከት ለባንኩ Eድገት የደከሙትን 
የቀድሞዎቹን ሹማምንትና የባንኩ ወዳጆች ሁሉ Aስታውሰው 
Aመስግነዋቸዋል። በተለይም ከንግድ ባንኩ ጋር ተባባሪ በመሆን 
የረዱትን በልዩ ልዩ Aገሮችም የሚገኙትን ወዳጅ ባንኮች ምስጋና 
ቀርቦላቸው ነበር።  
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Aጥብቄ የማስታውሰው የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለየ ድምቀት 
በ1973 ዓመተ ምህረት ያከበረውን የ30ኛውን ዓመት ክብረ በዓል 
ነው። Aጋጣሚ ሆኖ E.ኤ.A. በ1973 ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም Aቀፍ 
የገንዘብ ድርጅት (IMF) Eና የዓለም ባንክ (WORLD BANK) 
ዓመታዊው ስብሰባ Aፍሪካ ውስጥ ናይሮቢ ከተማ የተደረገበትን 
መልካም Aጋጣሚ በመጠቀም የበዓሉን ቀን Aሸጋሽገን Eንዲገጥም 
Aደረግንና ከታወቁ ባንኮች በመጻጻፍ ወደ Aንድ መቶ የሚሆኑ 
ከባንካችን ጋር ቅርብ ግንኙነት የነበራቸውን የባንክ ከፍተኛ 
ባለሥልጣኖች ከናይሮቢ የመልስ ጉዟቸውን በAዲስ Aበባ በኩል 
Eንዲያደርጉ Aግባብተን ለባንካችን በዓል ጋበዝናቸው።  

በዚህ Aጋጣሚ ነው የAውሮፓና የAሜሪካ ታላላቅ ባንክ 
ፕሬዚደንቶች Aገራችንንና ባንካችንን በመጎብኘት የንግድ ባንክን 
በዓለም መድረክ ታዋቂ ድርጅት ሆኖ Eንዲታወቅ ያደረጉት። 
Eንግዶቹ Iትዮጵያን ሲጎበኙ Aውሮፕላን ተከራይተን በተቀነባበረ 
ፕሮግራም ባህርዳርን፣ ጎንደርን ላሊበላንና ሐረርን Aስጎበኘናቸው። 
በሄዱበት ሁሉ የባንኩን ኃላፊዎች ቀልጣፋነት የገጠር ቅርንጫፎቹን 
ዘመናዊነት በማየት Aደነቁ። ባንኩም ይበልጥ ታዋቂና ዝነኛ መሆን 
ቻለ።  

ጎብኝዎቻችን በተለይ ደግሞ የተገረሙት የባንኩ Aስተዳደር ሙሉ 
በሙሉ Iትዮጵያዊ በመሆኑ ነበር። በዚያን ጊዜ Aፍሪካ ውስጥ 
የነበሩት ባንኮች Aብዛኞቹ የሚመሩት በውጭ Aገር ዜጎች ስለነበሩ 
ነው። በተጨማሪ የንግድ ባንክ ጎብኝዎችን Eጅግ ያስደሰታቸው 
ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ Eንግዶቹን ቤተ መንግሥት 
ተቀብለው ብዙዎቹን በማነጋገር የተለየ የሻምፓኝ ግብዣ 
ስላደረጉላቸው ነበር። 

4.4 የቅርንጫፎች መስፋፋት 

በ1960ዎቹ ዓመታት ነው የባንኩ ቅርንጫፎች መከፈት በጣም 
የተፋጠነው። በየከተማው Aዳዲስ የባንክ ቅርንጫች መከፈት በAገር 
ውስጥ ንግድ Eንዲሰራጭ ረድቷል። ከሌሎች የግል መሰል 
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ድርጅቶች ጋር Eኩል በመወዳደር ሥራውን Eያሰራጨ ሕዝብን 
በመርዳት ሀገሪቱ ለምታደርገው የIኮኖሚ Eንቅስቃሴ ጠቃሚ 
Aገልግሎት Aበርክቷል። ለህዝብ Aገልግሎት መስጠቱ ጠቃሚ 
ቢሆንም ገንዘብ ጥቅም በሚያስገኝ ሥራ ላይ ውሎ ትርፍ 
Eንዲያስገኝለት መጣሩም ተግባሩ ነው። ይህ ዓላማ ለመንግሥት 
ተጨማሪ ገቢ ከማስገኘቱም ሌላ የድርጅቱን የሥራ ክንውን 
የቀለጠፈና የተሟላ ያደርገዋል።  

የቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች Aውታር ከጊዜ ወደ ጊዜ በማስፋፋት 
የንግድ ባንክ የቁጠባ ሂሳብ Aገልግሎትና የንግድ ድርጅቶች 
Eንቅስቃሴ በAገሪቱ ውስጥ Eንዲሰራጭ በማድረግ ረድቷል። ይህ 
Aይነቱም የሥራ Aገልግሎት ለልማት መሠረታዊ ዓላማ የሆነውን 
የEርሻ፣ የንግድና የመገበያያ Aቋም በበለጠ ሊያሻሽለውና ሊለውጠው 
ችሏል።  

Aዳዲስ ቅርንጫፎች የሚከፈቱት Aማካይ ስፍራዎች በማጥናት ነው። 
በጥናቱም የሚካተተው የንግድ Eንቅስቃሴ የIንዱስትሪ Eድግትና 
የሕዝብ ብዛት ነበር። የባንክ ቅርንጫፎች የሚከፈቱት ይህን 
Aሟልተው በሚገኙ Aማካይ ስፍራዎች ነበር። በዚህ በተፋጠነ 
Eርምጃ ቅርንጫፎቹን Aከታትሎ በመክፈት በ1961 ዓመተ ምህረት 
ገደማ የባንኩ የቅርንጫፎች ቁጥር 65 ደርሶ ነበር። ምንም Eንኳ 
የቅርንጫፍ Aውታር በመዘርጋት የሚወጣው የካፒታል ውጪ 
ገንዘብና የሠራተኞች ስልጠና ከባድ ሆኖ ቢገኝም ወደፊት ለባንኩ 
ተቀማጭ ሀብት መሆኑ Aያጠራጥርም። 

ቅርንጫፎች ለመክፈት የተደረገው Eሽቅድምድም ህዝቡ ዘንድ 
የሚገኘውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን በቅርንጫፎቹ 
Aማካይነት ገንዘብ ለሚሹ ተበዳሪዎች ብድር ለመስጠት ነበር። 
በየጠቅላይ ግዛቱ የራሳቸው ቤትና ቦታ ያላቸው ሰዎች Aነስተኛ 
የንግድና የIንዱስትሪ ሥራ ላይ ለተሰማሩት ሁሉ ገንዘብ በማበደር 
ጠቃሚ Aገልግሎት Aበርክቷል። ይህም Eርምጃ ቀስ በቀስ 
በIኮኖሚ Aቋም ላይ ለውጥ ማስገኘቱ ግልጽ ነው። 
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ምንም Eንኳ ባንኩ የነበረበት ውድድር ብርቱ ቢሆንም የባንኩ 
የክፍለ ሀገር መሥሪያ ቤቶች ሁሉ ባበደሩትም ሆነ ሊሰበስቡ 
በቻሉት ገንዘብ ላይ Eድገት ለማሳየት ችለዋል። ይኽም ሲወርድ 
ሲዋረድ Aሁን ባለበት ደረጃ Aድርሶታል። ስለዚህ ባንኩ Aገሪቱ 
ውስጥ ራቅ ካሉ ቦታዎች ሁሉ ግንባር ቀደም ሆኖ ቅርንጫፎች 
መክፈቱን ለዓመታት Aላቋረጠም።  

በAገር ውስጥ የተቋቋሙት የባንክ ቅርንጫፎች ሲበረክቱ 
ለAስተዳደርና ለሥራ ቅልጥፍና በሚያመችና ለመገናኛ በሚቀል 
Aኳኋን ቅርንጫፎቹን በክፍለ Aገር ደረጃ Aዋቀርን። ቀድሞ 
የነበሩትንና Aዲስ የሚቋቋሙትን የቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች ደረጃ 
በደረጃ በማሰባሰብ ለመምራት በሚያስችል Aማካይ (REGIONAL 
AREA) Aስተዳደር ተደረገ። ይህ ድልደላ ለቁጥጥር የሚያስችል ሆኖ 
ለዘለቄታው Eድገት መልካም መሰረት ሆነ። 

ንጉሠ ነገሥቱ የባንኩን መስፋፋት ይደግፉ ነበር። ክፍለ Aገር 
ሲጎበኙ Aዲስ የተቋቋመውን የባንኩን ቅርንጫፍ መመረቅ ደስ 
ይላቸው ነበር። Aንዱን ቅርንጫፍ ሲመርቁ በጊዜው ካደረጉት 
ንግግር Eጠቅሳለሁ። 

“Iትዮጵያ የባንክ Aዋጅን ካወጅን ጀምሮ ባለው ጊዜ ውስጥ በባንክ 
Aሠራር ብዙ መሻሻል ተደርጓል። ባንኩ ከተቋቋመ ጀምሮ 
ባከናወነው ሥራ ስሙን በመልካም Eያስጠራ ለመራመድ ችሏል። 
ከዚህም የተነሳ የIትዮጵያ የባንክ ድርጅት Iትዮጵያ 
የምታደርገውን የIኮኖሚ Eንቅስቃሴ ሁሉ በማበረታታት መልካም 
ስምና ዝና ማትረፉ ግልጥ ነው። ለወደፊትም የመሻሻል Eርምጃ 
በዚህ Aኳኋን Eንደሚቀጥል ተስፋን Eናደርጋለን።”  

5. የንግድ ባንክ ጥገኛ ድርጅቶች 

የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ባንድ በኩል ተወዳዳሪዎቹን ለመቋቋም 
በሌላ በኩል ደግሞ ኤኮኖሚው የሚያስፈልገውን Eርዳታ ሁሉ 
ለማድረግ የጀርመኖች ባንኮችን ሞዴል በመከተል ሁሉንም ዓይነት 
የባንክ Aገልግሎት የመስጠት ዝንባሌ Eየተከተለ  ነበር። ይህንንም 
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የምናደርገው በቀጥታ ወይም በጥገኛ ድርጅት ሲያስፈልግም በዘርፍ 
ኩባንያዎች Aማካይነት ነበር። የIትዮጵያ ንግድ ባንክ Aብዛኛውን 
Aክሲዮን በመያዝ ያቋቋማቸው ጥገኛ ኩባንያዎች የሚከተሉት ነበሩ፦ 

5.1 የIትዮጵያ ንብረት ማልሚያ ኩባንያ Aክሲዮን ማኅበር 

የIትዮጵያ ንብረት ማልሚያ ማኅበር የንግድ ባንክ ጥገኛ ኩባንያ 
ሆኖ የተቋቋመው E.ኤ.A. በሐምሌ ወር 1967 ዓመት ነው። 
Eንደተቋቋመ የተረከበው የቀድሞ መንግሥት ባንክ በቁጠባና ብድር 
ክፍል ለቤት ማሠሪያ የሰጠው ሞርትጌጅ ብድርና በልዩ ልዩ ዓይነት 
ሥራ በሰው ዋስትና የተሰጠ ብድር ነበር።  

የቤትና የሕንፃ ሥራ Eየጨመረ የሚሄድ Eንቅስቃሴ ነው። ችግሩን 
ለመቋቋም የንብረት ማልሚያን ኩባንያ የሚሰጠውን ብድር 
ማጠናከር ነበር። ይሁን Eንጂ ይህ ሊሆን የሚችለው የኩባንያው 
የገንዘብ Aቋም ሲደረጅና ሲጠናከር፣ የሕዝቡ የቁጠባ ልምድ ሲደረጅ 
ነው። 

ጥገኛ ኩባንያው የIትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ንብረት በመሆኑ 
ድርጅቱ ራሱን ችሎ Eንዲተዳደር ለማድረግ በተቻለ መጠን ይጥር 
ነበር። ይህንንም ዓላማ በመከተል ከAንድ ዝነኛ ከሆነ የIጣሊያን 
ቁጠባ ድርጅት ጋር ልዩ ስምምነት ተደርጎ ነበር። በስምምነቱም 
መሠረት ይህ የውጭ Aገር ድርጅት የንብረት ማልሚያ ኩባንያው 
በሚያደርገው ሰፊ የሥራ ፕሮግራም ተካፋይ Eንዲሆን ሲደረግ 
ኪባንያውም ስሙን በመለወጥ “የቁጠባና የንብረት ማልሚያ 
ድርጅት” ተብሎ Eንዲጠራ ተወስኖ ሥራ ላይ ዋለ። በዚህ ርዳታ 
መሠረት በሚቀጥሉት ሰባት ዓመታት ድርጅቱ መልካም Eድገት 
Aስመዘገበ።  

የIትዮጵያ የቁጠባና የንብረት ማልሚያ ኮርፖሬሽን የብድር 
ሥራው ሲጠናከርና ራሱን ችሎ መስፋፋት ሲጀምር የራሱን ሕንፃ 
ሠንጋ ተራ ሰፈር Aውራ ጎዳና ባለሥልጣን ሕንፃ Aሠርቶ ሲጠናቀቅ 
ሚላን የሚገኘው ታላቅ የIጣሊያን የቁጠባ ባንክ (CASSA DI 
RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE) ሕንፃን ለማጌጥ 
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የሚረዳ የቢሮ Eቃና መሳሪያ በEርዳታ መልክ Aቀረበ። Aዲሱ ሕንፃ 
ተመርቆ የተከፈተው በ1964 ዓ.ም. የላይቤሪያው ፕሬዚደንት ክብሩ 
ዶክተር ቶልበርት Iትዮጵያን ሲጉበኙ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር ሁለቱ 
በተገኙበት ደማቅ ክብረ በዓል ላይ ነበር።  

5.2 የንግድ ተጠሪ ማህበር  

ባንኩ Aንድ “ኮመርሻል ኖሚኒስ” (ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር) 
በሚል ስም ድርጅት Aቋቁሟል። ድርጅቱ በAገሪቱ ሕግ መሠረት 
የግል ሰዎች ወይንም የኩባንያዎች ወኪል ወይም ተጠሪ በመሆን 
Aክሲዮን፣ በAንድ ወይም በሌላ መልክ የሚቀርቡትን የገንዘብ 
ግዴታዎች በመቀበል፣ በመያዝ፣ በማስተዳደርና በመሸጥ ደንበኞቹን 
Eንዲያገለግል ነው። ከዚህም በላይ በAደራ የተሰጡትን ንብረቶችና 
የሙት ሀብቶች በሟቹ ኑዛዜ ወይም በፍርድ ቤት ትEዛዝ መሠረት 
በማስተዳደርና በማከፋፈል የAደራ ጠባቂነትን የኑዛዜ Aስፈጻሚነትን 
ወይም የንብረት Aስተዳዳሪነትን ሥራ ሁሉ ተቀብሎ ደንበኞቹን 
ያገለግላል።  

ንብረት በAደራ የማስተዳደር ክፍል ለማኅበራዊ ኑሮAችን ከፍተኛ 
ጥቅም የሚሰጥ በመሆኑ ሕዝቡ ጥቅሙን Eያወቀ ሲሄድ Aገልግሎቱ 
ይስፋፋል ብሎ በመገመት ነበር ተጠሪው ድርጅት የተቋቋመው። 
በጥናታችን መሠረት የሞቱ ሰዎችን ንብረት ማሰባሰብ ሂሳብን 
ማዘጋጀት ባንኩ የሚሰጠው Aገልግሎት የማያቋርጥ በመሆኑ 
ጠቃሚነቱ የታወቀ ነው። ነገር ግን የ1966 Aብዮት በግል ንብረት 
Aያያዝ ከፍተኛ ለውጥ ስላመጣ የድርጅቱ ሥራ ውስን ሆኖ ቀረ፡፤  

5.3 የባሕርና የትራንዚት Aገልግሎት (A.ማ.) 

የባሕርና የትራንዚት Aገልግሎት (Aክሲዮን ማህበር) የባንኩ ጥገኛ 
ድርጅት ሆኖ የተቋቋመው E.ኤ.A. በ1968 ዓመት ላይ ነበር። 
ሥራው ከIትዮጵያ መንግሥት ባንክ የተወረሰ ነው። የማኅበሩ 
ካፒታል 500,000 ብር ሆኖ የንግድ ባንክና የንብረት ማልሚያ 
ድርጅት Aንድነት የማኅበሩን ካፒታል 80% ድርሻ ይዘው የቀረውን 
ድርሻ ደግሞ የፈረንሳይና የIትዮጵያ የምድር ባቡር ኩባንያ ነበር።  
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ይህ ኩባንያ ቀድሞ በጂቡቲ በAዲስ Aበባና በAሰብ በIትዮጵያ 
መንግሥት ባንክ በኋላም በIትዮጵያ ንግድ ባንክ ይካሄድ የነበረውን 
የትራንዚት የEቃ መላክና የመጋዘን ሥራ (BONDED 
WAREHOUSE) ተረክቦ ያከናውን ነበር። ኩባንያው የተመሰረተው 
ወደፊት ሥራው Eየተስፋፋ ሲሄድ ለንግድ ባንክ ደንበኞችና 
ለሌሎችም በሸቀጥ Aስመጪና ላኪነት ሥራ ለተሰማሩት ሁሉ 
ጠቃሚ Aገልግሎት ከመስጠቱ ሌላ በጅቡቲ በAሰብና በምፅዋ 
ወደቦች ለሚጠቀመው ሁሉ በጣም ጠቃሚ Aገልግሎት ይሆናል 
ተብሎ ተገምቶ ነበር። ከAብዮቱ በኋላ Eቅዱ ተለወጠ። በደርግ 
Aገዛዝ ዘመን ማኅበሩ ከሌሎች ከተወረሱ የትራንዚት ድርጅቶች ጋር 
ተዋህዶ Aንድ ብቸኛ የመንግሥት የባሕር Aገልግሎትና የትራንዚት 
ድርጅት ሆኖ ሥራውን ቀጠለ። 

6. የነበረው የIኮኖሚና የንግድ ሁኔታ 

የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በAገሪቱ የIኮኖሚ Eድገት ያደረገውን 
ከፍተኛ AስተዋጽO ለመገመት በጊዜው የነበረውን የEድገት ደረጃ 
ማስታወስ ይረዳል። 

በEኛ ዘመን Aገሪቱ ስትከተል በAመዛኙ የነፃ ገበያ ሥርዓትን ሆኖ 
ዘላቂ ጥቅሟን የሚንከባከብና በተወጠነለት የEድገት Aላማ 
የምትመራ ሥርዓት ነበራት። Aገሪቷ የነበራትን Aነስተኛ ወረት 
ከውጭ ከሚገኝ Eርዳታና ብድር ጋር ተቀናጅቶ ከፍተኛ Eድገት 
ሊያመጡ በሚችሉ Eንቅስቃሴዎች ላይ የሚያውል በየAምስት ዓመት 
የሚዘጋጅ የልማት ፕላን ነበራት። በ1950ዎቹ መካከል ዓመታት 
የተጀመረው ይህ የAምስት ዓመት የፕላን ምEራፎች በዘመኑ 
የማይናቁ የIኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥና Eድገት Aሳይቷል። 
በተለይም በሁለተኛውና በሦስተኛው የAምስት ዓመት ፕላን ዘመናት 
Aገሪቷን ከግብርና ወደ Iንዱስትሪ ለመሸጋገር ይረዳል ተብለው 
የተቋቋሙ ፋብሪካዎች Eያደጉና Eየጎለበቱ ሲሄዱ ነው የጥቅም 
ልዩነት Eየጎላ የመጣው። በመንግሥት Aካላትና በንግዱ ኅብረተሰብ 
መሐከል ከፍተኛ የመተጋገዝና የመረዳዳት መንፈስና ፍላጎት ነበር።
ይህ ትብብር ነበር የማይናቅ Eድገት ያመጣው።፡ 
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በንጉሡ ዘመን የነበረው የIኮኖሚ ይዞታ “የጠራ ውድድር” 
ባይሆንም የግል ንብረትና ይዞታ የሰፈነበት ወቅት ነበር። በሚሰጠው 
የAጭርና የረጅም ጊዜ ብድር የንግድ ባንክ ከፍተኛ ሚና 
ተጫውቷል። Aገር ውስጥ ከነበሩት ዋና ዋና Iንዱስትሪዎች የንግድ 
ድርጅቶች Aብዛኞቹ የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው። ለሥራ ማስኬጃ፣ 
ለEቃ ማከማቻና ለውጭ ንግድ በተንቀሳቃሽ ሂሳብ (Oቨርድራፍት) 
በቋሚ ብድር ከንግድ ባንክ የማይፈልግ Aልነበረም። Eርግጥ ነው 
በጊዜው የነበሩት ባለሀብቶች Aብዛኞቹ የውጭ Aገር ዜጎች ነበሩ። 
ባንኩ ብድር ሲሰጥ የሚያመዛዝነው የዋስትናውንና የሥራ ብቃቱን 
ነበር። 

በAሁኑ ጊዜ የብድሩን Aሃዝ ማንሳቱ Aይጠቅምም፤ 
የIንዱስትሪዎቹን ስምና ተግባር Eጠቅሳለሁ፦ የዳርማርና የAስኮ 
ኩባንያ፣ የቆዳ ማልፊያና የጫማ ፋብሪካዎች፤ የድሬዳዋ፣ የባሕር 
ዳር፣ የዲያባኮ፣ የላዛሪዲስ፣ የባርቶሎ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች፤ 
የኮካ ኮላ፣ የሣባ ጠጅ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስና የሜታ Aቦ የቢራ 
ፋብሪካዎች ሁሉ የባንኩን ድጋፍ ይፈልጉ ነበር። በንግዱም በኩል 
የባንኩ ድጋፍ ወሳኝ ነበር። ከታላላቅ Aስመጪ ኩባንያዎች ቤላ 
ኩባንያ፣ ሚቸልኮት፣ ፖል ሪየስ Eና ሰፈሪያን ኩባንያ። ከቡና 
ላኪዎች ከድር ኤባ፣ ኮታሪ፣ ተድላ ደስታ፣ ኪዳኔ በየነ 
ከማስታውሳቸው ጥቂቶቹ ናቸው።  

የንግድ ባንክ ለሕዝብ ከሚያቀርበው የባንክ Aገልግሎት ሌላ 
ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመተባበር የሀገር ውስጥ መጠነኛ የAክሲዮን 
ገበያ Aቋቁሞ ነበር። ይህን የAገር ውስጥ የAክሲዮን ገበያ 
ለማስፋፋት ብዙ Eቅድ ነበረው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ገንዘባቸውን 
ጥቅም በሚያስገኝ ሥራ ላይ Eንዲያውሉ ባንኩ ያበረታታ ነበር። 
ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የAክሲዮንን ጥቅም ተረድተው ገንዘባቸውን 
በዚህ ተግባር ላይ ካላዋሉ ደንበኛ የካፒታል ገበያ ሊያስፋፉ 
Aይችሉም። በዚህ ዓይነት ጥቂት መሻሻል ቢታይም ገንዘቡን 
Aክሲዮን ግዢ ላይ ለማዋል የሚፈልገው ሕዝብ ብዙ ምርጫ 
Eንዲኖረው ለማድረግ በገበያው ላይ የሚሸጡትንና የሚገዙትን 
Aክሲዮኖች ማብዛት ያስፈልጋል። 
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ቀደም ብዬ Eንደገለጽሁት በዚያን ዘመንና በተለይም ከ1955 Eስከ 
1965 ዓ.ም. ድረስ በነበሩት Aስር ዓመታት ከፍተኛ የልማት 
ተግባራት ተካሂደዋል። በEነዚህ ዓመታት የተሠሩትን ሥራዎች 
ሳስታውስ ሁለት ቁም ነገሮች ውል ይሉብኛል። Aንደኛው 
በመንግስትና በንግዱ ኅብረተሰብ መካከል የAላማ Aንድነት መኖር 
ከታመነበት የEነዚህ ሁለት Aካላት ይህን በመሰለ የትብብርና የAላማ 
Aንድነት ከተሠራ በAጭር ጊዜ ውስጥ በAገሪትዋ ከፍተኛ ለውጥ 
ልታስመዘግብ ትችላለች። ሁለተኛው በዚያን ጊዜ የነበረው የልማት 
ጥረት ቢቀጥል ኖሮ Eያልኩ Aንዳንዴ የሚመጣብኝ ቁጭት ነው።  

Aንዳንዴ ወዳለፈው ዘመን መለስ ብዬ ስመለከት በEኛ የሥራ ዘመን 
የጎደለው ቆራጥነት ይመስለኛል። በነበረን ሰፊ የAስተዳደር ስልጣን 
በድፍረት ብዙ ሊሠራ ይችል ነበር። ሲያስፈልግም Aስረድተን፤ 
ጠቀሜታውን Aሳውቀን ሽንጣችንን ገትረን ብንከራከር ኖሮ የተሻለ 
ለውጥ Aምጥተን የተሻለ Aገር ለተተኪው ትውልድ Eናስረክብ ነበር። 

የAገሮች የIኮኖሚ ዳርና ድንበር ለማፍረስ ዓለምን Aንድ ወጥ 
ለማድረግ የሚደረገው Eንቅስቃሴ በEጅጉ Eየተፋፋመ ነው። ስለዚህ 
የዛሬው የምርት ዓለም Eኛ ከነበርንበት በጣም ተለውጧል። Eኛ 
ስንመካባቸው የነበሩት Aስተማማኝና ፈጣን የግንኙነት መስመሮች 
ኋላ ቀር ሆነዋል። ዛሬ ከAጥናፍ Eስከ Aጥናፍ መረጃ የሚተላለፈው 
ከመቅፅበት ሆኗል። ገዥና ሻጭ፣ ባንክና ደንበኛ ለመገናኘት 
በደላላና ባገናኝ መማሰኑ ቀርቶ Iንተርኔትን ወደ ማገላበጥ 
ተለውጧል።  

በAሁኑና በEኛ ዘመን ያለው ትልቅ ልዩነት የገበያ ጉዳይ ነው። 
Aገራችን የነበሩት Iንዱስትሪዎችና በኋላም በግብርናው ዘርፍ 
የነበረው ችግር የምርት ሳይሆን የገበያ Eንደነበር የታወቀ ነው። 
ገበያን ለማስፋፋት Aገር ውስጥ ብዙ ጥረት ነበር። 

7. መደምደሚያ  

የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በሕዝባዊ Aገልግሎት Aላማው ንጉሣዊ 
ድጋፍ ነበረው። Aፄ ኃይለ ሥላሴ ለባንኩ ልዩ Aስተያየት 
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ነበራቸው። የባንኩን ቅርንጫፍ በመረቁ ቁጥር በሚያደርጉት የምረቃ 
ንግግር ላይ በባንኩና በሕዝቡ መሐከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት 
ሲናገሩ “የሕዝብ በጎ ፈቃድና መተማመን በየEለቱ መረጋገጥ 
Aለበት” ይሉ ነበር። በተለይ በ1960 ዓ.ም. የAዲስ ከተማውን ዋና 
ቅርንጫፍ ሲመርቁ Eንዲህ ብለው ነበር፦ “በIትዮጵያ የባንክ Aዋጅ 
ከAወጅን ጀምሮ ባለው ጊዜ ውስጥ በባንክ Aሠራር ብዙ መሻሻል 
ተደርጓል። ባንኩ ከተቋቋመ ጀምሮ ባከናወነው ሥራ ስሙን 
በመልካም Eያስጠራ ለመራመድ ችሏል። ከዚህም የተነሣ 
የIትዮጵያ ባንክ ድርጅት Iትዮጵያ የምታደርገውን የIኮኖሚ 
Eንቅስቃሴ ሁሉ በማበርታት መልካም ስምና ዝና ማትረፉ ግልጥ 
ነው።  ለወደፊትም የመሻሻል Eርምጃ በዚህ Aኳኋን Eንደሚቀጥል 
ተስፋ Eናደርጋለን።” 

መቼም በዚህ ዓለም ሁሉ ነገር ሰው Eንዳሰበው Aይሆንምና በ1966 
ዓ.ም. ያልታሰበ ለውጥ መጣ። ድንገት Aብዮት ፈነዳ፤ የነበረው 
ንጉሣዊ ሥርዓት ፈረሰ። መሬት የመንግሥት ሆነ፣ የከተማ ቦታና 
ትርፍ ቤት ተወረሰ። የግል ባንኮችና የመድን ድርጅቶች ተወርሰው 
በብሔራዊ ባንክ ስር ተሰባሰቡ። የንግድ ድርጅቶችና የግል 
ፋብሪካዎች ሁሉ ወደ መንግሥት ይዞታ ተዛወሩ። በወደቀው 
ሥርዓት ስር በAመራር ላይ የነበረውን ኅብረተሰብ ከፊሉ ተገደለ፣ 
ገሚሱ ታሰረ፣ ሌላው ከሥራ ተባረረ፣ ሌላው ደግሞ ተሰደደ። 
የIትዮጵያ ንግድ ባንክም ከዚህ ለውጥ ትርምስ Aላመለጠም። 

በደርግ ዘመን ማEከላዊ የIኮኖሚ Aሠራር የተንሰራፉበት ጊዜ 
ስለነበረ ባንኮቹን ሥራ በሚያጨነግፍ በሞኖፖል Aስሮ በመያዝ 
ቁጥጥሩ ተጠቃሎ ለብሔራዊ ባንክ ተሰጠ። በደርግ Aገዛዝ ዘመን 
ድርጅቶች በነፃ Eንዳይንቀሳቀሱ በጠበቀ ቁጥጥር ተያዙ ቅርንጫፎች 
የሚንቋቋሙበት የገበያ ጥናት መሆኑ ቀርቶ በባለሥልጣናት 
ፍላጎትና ትEዛዝ Eየተደላደለ ነበር። የብድር ፖሊሲው የሚመራው 
የነበረውን ሶሻሊስታዊ ሥርዓትን ለማጠናከር ነበር። በዚህ ከባድ 
ተጽEኖ የAገሪቱ Iኮኖሚ ፈራርሶ ከፍተኛ ውድቀት ደረሰበት። 
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የIትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2003 ዓመት የ60ኛ ዓመቱን ክብረ በዓል 
ሲያከብር በጊዜው የነበሩት የባንኩ ፕሬዚደንት Aቶ ገዛኸኝ ይልማ፣ 
ከIትዮጵያ መንግሥት ባንክ Aመሰራረት Aንስቶ ባንኩ የገጠመውን 
የEድገት ውጣ ውረድ Aውስተው ያለፉትን የባንኩን ባለሙያዎች 
Aስታውሰው በሚቀጥሉት ቃላት Aሞግሰዋቸዋል፦ “ታሪክ 
ከማይረሳቸው ከEነዚህ ቀደምት የባንክ ባለሙያዎች መስዋEትነትን፣ 
የዓላማ ጽንዓትን፣ ለAገር Aሳቢነትን፣ ተቆርቋሪነትን፣ ታማኝነትን 
Eኛ በAዲሱ ዘመን የምንገኝ ዜጎች ልንማር ይገባናል” ብለው 
ደምድመዋል። 

Eኔም ንግግሬን በሚከተለው ሃሳብ Eደመድማለሁ። የዛሬ ስምንት 
ዓመት በ1991 ዓ.ም. ለAቢሲኒያ ባንክ ምረቃ ታጋብዤ በመጣሁበት 
ጊዜ በጦቢያ መጽሔት ተጠይቄ ቃለ ምልልስ ተለዋውጠን ነበር። 
መደምደሚያው ላይ ላገሬ ያለኝን ራEይና ምኞት ተጠይቄ 
የሰጠሁትን መልስ Aዘጋጆቹ Aጠቃልለው Eንዲህ ብለው 
መዝግበውት ነበር፦ “Eኔ ለIትዮጵያ የምመኘው ከጦርነት 
ውጥረትና ከሚያስከትለው ጥፋት Aምልጠን በመልማት ላይ 
Eንዳሉት ሌሎች Aገሮች ወደ ልማቱና ማህበራዊ Eድገት 
Eንድትደርስ ነው። ለዚህ ደግሞ ራEይ ያለው Aመራር፣ ተግባብቶ 
የሚኖር ህዝብ፣ በIትዮጵያዊነቱ Aምኖ የሚኮራና Aገሩን 
የሚያስከብር ዜጋ መኖር ወሳኝ ነው።” ብዬ ነበር። Aሁንም ምኞቴና 
ፀሎቴ ይኸው ነው።  
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FSS Publications List 
 

[currently available in stock] 
 

FSS Periodical 
• Medrek, now renamed FSS BULLETIN (Quarterly since 1998. English and 

Amharic) 

• Africa Review of Books (Managed by FSS for CODESRIA) 
o Vol. 1, No. 1 (October 2004) 
o Vol. 1, No. 2 (September 2005) 
o Vol. 2, No. 1 (March 2006) 
o Vol. 2, No. 2 (September 2006) 
o Vol. 3, No. 1 (March 2007) 

 
 

FSS Discussion Papers Price 
(Birr) 

No. 8 Livelihood Insecurity Among Urban Households in Ethiopia. 
Dessalegn Rahmato and Aklilu Kidanu. 2002 

20.00 

No. 9 Rural Poverty in Ethiopia: Household Case Studies from North 
Shewa. Yared Amare. 2002 

20.00 

No.10 Rural Lands and Evolving Tenure Arrangements in Ethiopia: Issues, 
Evidences and Policies. Tesfaye Teklu. 2003 

20.00 

No.11     Resettlement in Ethiopia: The Tragedy of Population Relocation in 
the 1980s. Dessalegn Rahmato. 2003 

20.00 

No.12 Searching for Tenure Security? The Land System and New Policy 
Initiatives in Ethiopia. Dessalegn Rahmato. 2004 

20.00 

No.13 A Comparative Study of Forest Management in Eza District, Gurage 
Zone, Southern Ethiopia. Tenkir Bonger. 2005 

20.00 

 

FSS Monograph Series Price 
(Birr) 

No. 2 Poverty And The Social Context of Sex Work In Addis Ababa:  An 
Anthropological Perspective. Bethlehem Tekola. 2006 40.00 

No. 3   Democratic Assistance to Post-Conflict Ethiopia: Impact and 
Limitations. Dessalegn Rahmato and Meheret Ayenew. 2004 

25.00 

No. 4 Development Interventions in Wollaita, 1960s-2000s:      
A Critical Review. Dessalegn Rahmato. 2007 

35.00 

Special 
No. 1 

Lord, Zega and Peasant: A Study of Property and Agrarian Relations 
in Rural Eastern Gojjam. Habtamu Mengistie. 2004 

30.00 

 

Consultation Papers on Poverty Price 
(Birr) 

No. 3 Civil Society Groups and Poverty Reduction. Abonesh H. Mariam, 
Zena Berhanu, and Zewdie Shitie. Edited by Meheret Ayenew. 2001 5.00 

No. 4 Listening to the Poor. Oral Presentation by Gizachew Haile, Senait 
Zenawi, Sisay Gessesse and Martha Tadesse (in Amharic). Edited by 
Meheret Ayenew. 2001 

5.00 

 



 
 
 
 
   

 
 

Gender Policy Dialogue Series Price 
(Birr) 

No. 1 Gender and Economic Policy. Edited by Zenebework Tadesse. 2003 10.00 
No. 2 Gender and Poverty (Amharic). Edited by Zenebework Tadesse. 2003 10.00 
No. 4 Gender Policy Dialogue in Oromiya Region. Edited by Eshetu Bekele. 

2003 
10.00 

No. 6 Gender Policy Dialogue in Southern Region. Edited by Eshetu Bekele. 
2004 

10.00 

 
Consultation Papers on Environment Price 

(Birr) 
No.1 Environment and Environmental Change in Ethiopia. Edited by 

Gedion Asfaw. Consultation Papers on Environment. 2003 10.00 

No.2 Environment, Poverty and Gender. Edited by Gedion Asfaw. 
Consultation Papers on Environment. 2003 

10.00 

No.3 Environmental Conflict. Edited by Gedion Asfaw. Consultation Papers 
on Environment. July 2003 

10.00 

No.4  Economic Development and Its Environmental Impact. Edited by 
Gedion Asfaw. Consultation Papers on Environment. 2003 

10.00 

No.5 Government and Environmental Policy. Consultation Papers on 
Environment. 2004 

10.00 

No.6 ¾ÓM“ ¾Ò^ Ø[ƒ K›"vu= QÃ¨ƒ ShhM (¾cT@” gª Ñu_−‹ 
}V¡a) Consultation Papers on Environment. May 2004 10.00 

No.7 Environmental Challenges of Contemporary Ethiopia and the 
Indispensable Role of Indigenous Trees. Legesse Negash. 2004 

10.00 

 
FSS Studies on Poverty Price 

(Birr) 
No.1 Some Aspects of Poverty in Ethiopia: Three Selected Papers. 

Dessalegn Rahmato, Meheret Ayenew and Aklilu Kidanu. Edited by 
Dessalegn Rahmato. 2003 

10.00 

No.2  Faces of Poverty: Life in Gäta, Wälo. Harald Aspen. 2003 15.00 
No.3 Destitution in Rural Ethiopia. Yared Amare. 2003 10.00 
No.4 Environment, Poverty and Conflict. Tesfaye Teklu and Tesfaye 

Tafesse. 2004 
10.00 

No.5 Issues in Urban Poverty: Two Selected Papers. Daniel Kassahun and 
Meron Assefa. July 2005 

10.00 

 



 
 
 
 
   

 
 

ŸÉI’ƒ ¨Å MTƒ:- °¨<kƒ” Kƒ¨<MÉ Te}LKõ 
From Poverty to Development: Intergenerational Transfer of Knowledge 

Price 
(Birr) 

lØ` 1 É`p”“ [Gw” KSssU ¾}Å[Ñ< �”penc?−‹ (1966-1983):: 
iSMe ›Æ—' 1997 ¯.U. 10.00 

lØ` 2 ¾›vÃ“ ¾}ócf‡ ¯KU ¯kó© ‹Ó`:: ²¨<È Ñ/YLc?' 1997 ¯.U. 10.00 
No.  2 The Blue Nile and Its Basins: An Issue of International Concern. [English 

Version]. Zewde G/Sellassie. 2006. 10.00 

lØ` 3 ƒUI`ƒ' vIM“ °ÉÑƒ: ¾ƒ´� Ñ µ Ÿ›Ç=e ›uv ¿’>y`c=+ ¢K?Ï 
�eŸ ¯KU ›kõ ¾›?¢•T> }sTƒ (1948-1996):: ›eó¨< ÇUÖ?' 
1998 ¯.U. 

<
10.00 

lØ` 4 Ð`“K=´U“ �ÉÑƒ u›=ƒÄåÁ& ¾ÓM ƒ´�−‹ Ÿ1952 ËUa:: 
’Òi Ñ/T`ÁU' 1998 ¯.U. 10.00 

No. 5 National Air Carriers as Catalysts for Devleopment: The Case of 
Ethiopian Airlines (ET). Semret Medhane, 2006. 10.00 

2ኛ ዙር  
ቁጥር 1 

Aንጋፋው የIንቨስትመንትና የግሉ ክፍለ-ኤኮኖሚ ተዋናይ፡፡ ተካ ኤገኖ፣ 
1999 ዓ.ም. 10.00 

2ኛ ዙር  
ቁጥር 2 

በIትዮጵያ የወባ በሽታ ታሪካዊ ሂደት፣ ነባራዊ ሁኔታና የወደፊቱ 
ስጋት፡፡ ጠና Aበረ፣ 1999 ዓ.ም.  10.00 

3ኛ ዙር 
ቁጥር 3 

የIንዱስትሪና የመንግሥት ሠራተኞች Aስተዳደር Eድገት፡፡ ተፈራ 
ኃ/ሥላሴ 1999 ዓ.ም. 10.00 

 
Book Series Price 

(Birr) 
• Ethiopia: The Challenge of Democracy from Below. Edited by Bahru Zewde 

and Siegried Pausewang. Nordic African Institute, Uppsala and the Forum 
for Social Studies, Addis Ababa. 2006  

80.00 

 
Environmental Documentaries on CD and Video Price 

(Birr) 
• ¾Ÿ}T‹” ›”vu= Ÿ¾ƒ ¨Å¾ƒ; (Amharic Video Film) 50.00 
• ¨<Ø”pØ’ ÉI’ƒ“ ¾›”vu=Á‹” SÔdqM (Amharic Video Film)  50.00 
• “Witinkit”: Poverty and Environmental Degradation (CD in Amharic with 

English Subtitles) 
100.00 

 
Proceedings Price 

(Birr) 
• Decentralization in Ethiopia. Edited by Taye Assefa & Tegegne Gebre-

Egziabher . 2007 
51.00 

 
Research Report Price 

(Birr) 
• Rainwater Harvesting in Ethiopia: Capturing the Realities and Exploring 

Opportunities. Daniel Kassahun. 2007.  
  

25.00 

 
 

 



¾T�u^© Ø“ƒ SÉ[¡ 

 
¾T�u^© Ø“ƒ SÉ[¡ (TØS) ›ƒ^ò ÁMJ’' MTƒ-’¡ uJ’< ¾þK=c= Ñ<ÇÄ‹ LÃ 

Ø“ƒ ¾T>Á"H>É ’í }sU ’¨<:: TØS uQ´v© ¾þK=c= Ñ<ÇÄ‹ LÃ ’í ¾¨<ÃÃƒ 
SÉ[¢‹” Á²ÒÍM& ¾Q´w” Ó”³u? KTÇu` Ã”kdkdM:: uþK=c= ¡`¡a‹ ¨<eØ 
có ÁK ¾Q´w }dƒö” TÇu` KÇ=V¡^c=¨< H>Åƒ ƒMp ›e}ªê± Ã•[ªM wKA 

TØS ÁU“M:: Óx‡” KTd"ƒU TØS ®¨<Å-Ø“„‹” Á²ÒÍM' ¾U`U` 
¨<Ö?„‡”U uTd}U KþK=c= ›S”Ü−‹“ K?KA‹ ¾S”ÓYƒ ›"Lƒ' Kc=y=M 
T�u^ƒ' KvKS<Á−‹' KÓK< ¡õK-›?¢•T> ›vLƒ“ K?KA‹ ¾Qw[}cw ¡õKA‹' 
�”Ç=G<U KKÒi É`Ï„‹ ÁW^ÝM:: 

 


