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በ2013 ዓ.ም. ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት የኃይል አቅርቦት ተደራሽነት ያለውን ህዝብ ብዛት ለመጨመር ፕሬዝደንት ኦባማ
የቴክኒክና የህግ ባለሙያዎችን፣ የግል ዘርፉን እና መንግስታትን አንድ ላይ በማምጣት ፓወር አፍሪካን አስጀምረዋል፡፡
ባለፉት ሶስት ዓመታት ፓወር አፍሪካ 120 የመንግስትና የግል አጋሮች በጋራ ወደሚሰሩበት የትብብር መረብ ያደገ ሲሆን
ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት አዲስ 30000 ሜጋ ዋት ኤሌክትሪክ ለማመንጨትና 60 ሚሊዮን አዳዲስ ቤቶችና የንግድ
ተቋማት ጋር ለመድረስ እየሰራ ይገኛል፡፡
ፓወር አፍሪካ የሚከተለው ቁልፉ አካሄድ ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት ዘላቂ የኃይል ዘርፍ ለማቋቋም አስፈላጊውን አቅም
መገንባትና ግንዛቤ መፍጠር እንደዚሁም የኃይል አቅርቦት መሰረተ ልማትን ለመገንባት የግል ካፒታልን መሳብ ነው፡፡
እነዚህን ግቦች የበለጠ ወደፊት ለማስኬድና የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ልማት በማፋጠን ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎችን
ለመመለስ ፓወር አፍሪካ እና የአፍሪካ ልማት ባንክ የግንዛቤ ተከታታይ ሰነዶችን አስጀምረዋል፡፡ ይህም የሆነው ፓወር
አፍሪካ በዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስቴር አመራር (በጀነራል ካውንስል የንግድ ህጎች ዝግጅት ፕሮግራም በኩል) እና
የአፍሪካ ልማት ባንክ በአፍሪካ የህግ ድጋፍ ፋሲሊቲ በኩል ባደረጉት ትብብር ነው፡፡ እነዚህ ቴክኒካል የመምሪያ ሰነዶች
የተነደፉት የአፍሪካ መንግስታት፣ የፓወር አፍሪካ አጋሮች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን
በፍጥነት ተገንዝበውና ተደራድረው ማልማት እንዲችሉ ለማገዝ ነው፡፡ በ 2014 "የኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶችን
መረዳት" የሚል የመምሪያ ሰነድ አሳተምን፡፡ የመምሪያ ሰነዱ ለኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶች ቁልፍ መሰረት የሆኑ
ሙያዊ ቃላትን፣ የፍላጎቶች ሚዛንን እና አወቃቀርን የሚያብራራ ነው፡፡ ሰነዱ ከፍተኛ የሆነ አዎንታዊ ተቀባይነትን ያገኘ
ሲሆን 15000 ኮፒዎች ታትመው በርካታ የፓወር አፍሪካ አጋር መንግስታትም ለኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶች ድርድር
እንደማጣቀሻ እየተጠቀሙነት ይገኛሉ፡፡
በግንዛቤ ተከታታይ ሰነዶቹ ውስጥ ሁለተኛው የሆነውን "የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንሲንግ መረዳት"
የሚለውን የመምሪያ ሰነድ ያሳተምነው በየጊዜው እየሰፋ ለመጣውና ብዙ ጊዜም ለመረዳት ስለሚያስቸግረው የኃይል
አቅርቦት ፕሮጀክት ልማት የፋይናንስ አማራጮች ዓለም የተሻለ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው፡፡ ቀደም እንዳለው ሰነድ ሁሉ
ይህም ሰነድ የአፍሪካ መንግስታትን ፣ ዓለማቀፍ ተቋማትን፣ እና የግል ባለድርሻ አካላትን ባካተተ በመግባባት ላይ
በተመሰረተ ሂደት የተዘጋጀ ነው፡፡ የዝግጅት ሂደቱ የኃይል አቅርቦት ዘርፉን ለማሳደግ ፓወር አፍሪካ የሚከተለውን
በአጋርነት ላይ የተመሰረ አካሄድ የሚያሳይ ነው፡፡
ከሰሀራ በታች ባሉ ሀገራት ያለውን የኃይል አቅርቦት በእጥፍ ለማሳደግ ያለመውን የፓወር አፍሪካ ውጥን ለማሳካት
በምንሰራበት ወቅት ይህ የመምሪያ ሰነድ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ
አማራጮችን ለመመልከት ማጣቀሻ ይሆናል የሚል ተስፋ አለን፡፡ የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስቴር በፓወር አፍሪካ
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መቅድም
መቅድም
የሰነዱ ጸሐፊዎች

1

FOREWORD

መቅድም
ሁሉም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ሊስማሙባቸው ከሚችሉባቸው ጥቂት
የምጣኔ ሀብት እድገት ቁልፍ ክፍሎች ውስጥ አንዱ የኃይል አቅርቦት ተደራሽነት
በምጣኔ ሀብት እድገት ላይ ያለው ወሳኝ ሚና ነው፡፡ የኃይል አቅርቦት ተደራሽነትን
ያህል ህዝብን በስፋትና ውጤታማ በሆነ መልኩ ሊጠቅሙ የሚችሉ ሀብቶች
በጣም ውስን ናቸው፡፡ ከትምህርት ቤቶች እስከ ሆስፒታሎች፣ ከመኖሪያ ቤቶች
እስከ መስሪያ ቤቶች በቂ፣ ተመጣጣኝና አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት መኖር
በዚህ ዘመን የእድገት መሰረት ነው፡፡
ይህን እውነታ ከግንዛቤ በማስገባት በመንግስታት፣ በዓለማቀፍ ተቋማት፣ እና
በግል ዘርፉ በኩል በታዳጊ ሀገራት ውስጥ ባሉ ተጠቃሚ ባልሆኑ የኃይል ገበያዎችና
ባደጉ ሀገራት በርቀት በሚገኙ የኃይል ገበያዎች ላይ መዋእለ ነዋይ ለማፍሰስ
የሚደረገው ርብርብ ሊያስደንቀን አይገባም፡፡ ዓለምን በኤሌክትሪክ ለማዳረስ
ያለው ፍላጎት በቅርብ ዓመታት ውስጥ የበለጠ እንዲጨምር ያደረገው ደግሞ
አዳዲሶቹ ኢንቬስትመንቶች ቀደም ያሉትን የነዳጅ ምንጮች በመተው ንጹህ የሆኑ
የኃይል ምንጮች ላይ የሚያተኩሩ ከሆነ የካርቦን ልቀትን በመቀነስ በኩል ትልቅ
አስተዋጽኦ እንደሚኖር የተፈጠረው ግንዛቤ ነው፡፡ ውጤቱም የኃይል አቅርቦት
ዘርፉ እድገት ህይወታችንንና ፕላኔታችንን ለማሻሻል አቅም የሚያገኝበት ይሆናል፡፡
በኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ላይ በርካታ መዋእለ ንዋይ በማፍሰስ ጥቅም ላይ
መዋል የሚችል ከፍተኛ እምቅ አቅም የመኖሩን ያህል በፕሮጀክቶቹ ልማት ላይ
መሰናክሎችንም አሉ፡፡ ቀደም ባለው "የኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶችን
መረዳት" በሚለው ሰነድ ላይ እንደተገለጸው ለፕሮጀክት ልማት አንዱ መሰናክል
ለግል የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ቁልፍ የሆነውን ውስብስብ ውል ማርቀቅና
መደራደር ነው፡፡ በዚያ ሰነድ ላይ እንደገለጽነው የኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶች
ሊሰሩ የሚችሉት በመንግስት፣ በኃይል ሻጩ፣ በፕሮጀክት አልሚውና በፕሮጀክት
አበዳሪዎች መካከል ስጋቶችንና ጥቅሞችን ለመጋራት የጋራ ስምምነት ሲኖር ብቻ
ነው፡፡ ይህ አዲስ የመምሪያ ሰነድ የግዢ ስምምነቶችን ከሚመለከተው ሰነድ ጋር
በተጨማሪነት እንዲያገለግል የታቀደ ሲሆን ሌላኛውን የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቶች ልማት መሰናክል ይዳስሳል፡፡ ይኸውም ለኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት
ፋይናንስ ማቅረብ ነው፡፡ በዚህ ሰነድ ጸሐፊዎች እይታ ለኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች
ፋይናንስ ማቅረብ በውስጡ ከሚያካትታቸው ኢንቬስተሮች፣ አበዳሪዎች፣
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ስጋቶችና፣ ስጋት መቀነሻዎች አንጻር የግዢ ስምምነትን የመደራደርን ያህል
ውስብስብ በመሆኑ ተጨማሪ የመምሪያ ሰነድ ያስፈልጋል፡፡
እንደቀደመው የመምሪያ ሰነድ ሁሉ ዓላማው የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክትን ፋይናንስ
በማድረግ ውስጥ ስላሉ ተግዳሮቶች፣ ስትራቴጂዎች፣ እና ዝርዝር ጉዳዮች አጠቃላይ
እይታ ለመስጠት ነው፡፡ የኃይል ገበያዎችን በሚመለከተው ምእራፍ ላይ
እንደተገለጸው የተወሰኑ ያደጉ ሀገራትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት የተሻለ ተገማችና
ተወዳዳሪ ወደሆነ የኃይል አቅርቦት ገበያ ለመሸጋገር ተግዳሮቶች እያጋጠሟቸው
ነው፡፡ ከገበያው ተግዳሮቶች በተጨማሪ በፋይናንስ መዋቅሮች ላይ የሚያተኩረው
ምእራፍ በበርካታ ታዳጊ ሀገራት በጀቶች ላይ ያሉ ጫናዎች የመንግስታትን በቀጥታ
ፕሮጀክቶችን የማልማት አቅም እንደቀነሱትና በግል ወደሚለሙና ፋይናንስ
ወደሚደረጉ ፕሮጀክቶች መሸጋገርን አስፈላጊ እንዳደረጉት ያብራራል፡፡ በኃይል
አቅርቦት ፕሮጀክቶች ላይ ያሉ ስጋቶች ጉዳይ ራሱን የቻለ ምእራፍ የተመደበለት
ሲሆን የበለጠ ትኩረት የሚሰጠው ለስጋት ዋጋ መተመን እና የስጋት ሸክምን
መከፋፈል ላይ ነው፡፡ የግዢ ስምምነቶች ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ሲሆን በፋይናንስ
ግዴታዎች ላይ የሚያተኩረው ምእራፍ ለኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት አስፈላጊ የሆኑ
የፋይናንስ ግዴታዎችን ይዘረዝራል፡፡ ምናልባትም በዚህ የመምሪያ ሰነድ ላይ በጣም
ወሳኝ የሆኑት እይታዎች የተካተቱት በመጨረሻዎቹ ሁለት ምእራፎች ውስጥ ሲሆን
መንግስታት በኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ውስጥ ከፋይናንስ አቅርቦት አንጻር ትልቁ
መሰናክል የሆነውን የብድር ስጋት በመቀነስ ኢንቬስተሮችን ለማገዝ በሚያደርጉት
ጥረት ያሏቸውን አማራጮች ይዘረዝራሉ፡፡
ይህ የመምሪያ ሰነድ ከመንግስትና ከግል ዘርፍ የተወጣጡ ባለድርሻ አካላት የወራት
ምክክሮች ውጤት ነው፡፡ ምክክሮቹ በታዳጊ ገበያዎች ውስጥ ያሉ የፕሮጀክት
ፋይናንስ አቅርቦት ፈተናዎችን ለመረዳት አግዘዋል፡፡ በመንግስታት፣ በዓለማቀፍ
ተቋማት፣ እና በግል ዘርፉ የቅርብ ትብብር የፈለቁት የመፍትሄ ሃሳቦች የመምሪያ
ሰነድ ለማርቀቅ መሰረት ሆነዋል፡፡ ፍሬውም አሁን በእጃችሁ የሚገኘው የመምሪያ
ሰነድ ሲሆን ሰነዱ በሙያቸው፣ በጀርባ

ታሪካቸውና፣ በእይታዎቻቸው በጣም

የተለያዩ ጸሐፊዎች ቡድን የልፋት ውጤት ነው፡፡ የጸሐፊዎቹ ቡድን አባላት
ወደጠረጴዛው የመጡት በደረጃ እኩል ሆነው ሲሆን እያንዳንዱ ሰው ጊዜውንና
ጉልበቱን በነጻ ያበረከተ፣ እንደዚሁም ከእያንዳንዱ ሰው ተሞክሮ ድምር የላቀ ሰነድ
ለማዘጋጀት ሲባል ለማጋራትና ለማድመጥ ዝግጁ የሆነ ነው፡፡ የመንግስታትን፣
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የልማት ባንኮችን፣ የግል ባንኮችን፣ ላቅ ያሉ የህግ ድርጅቶችን እና ልምድ ያካበቱ
ተደራዳሪዎችን እይታዎች በማጋራት በፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት ዙሪያ ባሉ
ውስብስብ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለና ሚዛናዊ የሆነ ግንዛቤ እንደምንሰጣችሁ ተስፋ
እናደርጋለን፡፡

ከባድ የሆነው ከጸሐፊዎች ግብዓት የመሰብሰብ፣ የማደራጀት እና የመምረጥ
ስራ ያለ ቡክ ስፕሪንትስ የማርቀቂያ ዘዴ የተሳካ አይሆንም ነበር፡፡ (http://
www. booksprints. net) የቡክ ስፕሪንትስ የማርቀቅ ሂደት በከፍተኛ ደረጃ በሀሳብ
የተሞላ፣ የተረቀቀና አርትኦት የተሰራለትን መጽሐፍ በአምስት ቀናት ውስጥ
ለማውጣት ያስችላል፡፡ እነዚህ አምስት

ቀናት በከባድ ፍትጊያ እና የጽሑፉን

ትክክለኛነትና ተነባቢነት ለማረጋገጥ በሚደረጉ ከፍተኛ ጥረቶች የተሞሉ ነበሩ፡፡
ለጋራ ግብ የሰራንበትና ሁላችንም ያሳየነው ቁርጠኝነት የሚደነቅ ነው፡፡ውጤቱም
ከጸሐፊዎቹ ወይም ተሳታፊ ድርጅቶች የግል እይታ ይልቅ የጋራ እውቀታችንን
የሚያንጸባርቅ ሰነድ ነው፡፡

የቡክ ስፕሪንት አስተባባሪያችንን ላያ ሮስ ጋችን ለትብብሯና ላሳየችው ከፍ ያለ
ትእግስት ልናመሰግናት እንወዳለን፡፡ የስእል ባለሙያ የሆነውን ሄንሪክ ቫን
ሊውን የሞነጫጨርናቸውን ነገሮች ወደ መረጃ ሰጪ ስእሎች ስለቀየረልን
እናመሰግነዋለን፡፡ ለሌሎች የቡክ ስፕሪንት ቡድን አባላት ማለትም ራዊን ዋይት
(አርትኦት) እና ሁዋን ካርሎስ ጉቲሬዝ ባርኬሮ እና ጁሊያን ታኬት (ቴክኒካል
ድጋፍ) ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋልን፡፡
ይህንን የፕሮጀክት ሀሳብ ላፈለቁት ስትራቴጂክ እቅድ አውጪዎች ከፍተኛ
ምስጋና እናቀርባልን፡- መሐመድ ባዲሲ፣ ናምዲ እዝራ፣ ሸሪል ዌስፍሎግ እና
መሐመድ ሎራዊ (የንግድ ህግ ቀረጻ ፕሮግራም) እና አሚር ሻይክ እና ቶይን ኦጆ
(የአፍሪካ የህግ ድጋፍ ማስተባበሪያ) አደም ሃይድ፣ ካትሪና ሚካሊዲ እና ማርክ
ብሮከሪንግ (ቡክ ስፕሪንትስ)፡፡ ጸሐፊዎቹ ከፓወር አፍሪካ፣ ከዩናይትድ ስቴትስ
ዓለማቀፍ ልማት ኤጀንሲ እና ከአፍሪካ የህግ ድጋፍ ማስተባበሪያ ለተደረገላቸው
የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ምስጋና ማቅረብ ይሻሉ፡፡
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ይከተላል፡፡ የመምሪያ ሰነዱ በኤሌክትሮኒክ መልኩ በዚህ ማስፈንጠሪያ (go.
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ኤሌክትሪክ የተስፋፋባት ዓለም መፍጠርና ይህንኑም እውን ማድረግ በዚህ
የጸሐፊዎች ቡድን ውስጥ የተካተተ የእያንዳንዱ ግለሰብ ተልእኮ ነው፡፡
መንግስታትን፣ የግል ኩባንያዎችን፣ የግል ባንኮችን፣ የልማት ባንኮችን እና
የታወቁ የህግ አዋቂዎችን አንድ ላይ በማምጣት ከህልም ወደ እውን ለመሸጋገር
አስፈላጊ የሆነውን የፋይናንስ አቅርቦት ምርጥ ስትራቴጂዎች እንዳጋራን ሁሉ
ሌሎችም ይህንን ሰነድ በራሳቸው አግባብ በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይልን
ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ለማዳረስ እንደሚጠቀሙበት ተስፋ እናደርጋልን፡፡ ለዚህ
ተልእኮ አስተዋጽኦ በማድረጋችን ኩራት ይሰማናል፤ እርሶም ጊዜ ወስደው
አስተዋጿችንን ስለተመለከቱልን እናመሰግናለን፡፡
ከአክብሮት ጋር
የጸሐፊዎቹ ቡድን
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1.1. መግቢያ
የኃይል ዘርፍን በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ለማልማት በዓለማቀፍ አበዳሪዎች ዘንድ
ተቀባይነት ያላቸው(bankable) ግብይቶች ወሳኝ ናቸው፡፡
ይሁን እንጂ በእነዚህ ሀገራት የኃይል አቅርቦት ግብይቶች አንዳንድ ጊዜ የተጓተቱ
ይሆናሉ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ በገንዘብ ላይ ለሚደረጉ ድርድሮች መዘግየት
የሚጠቀሱት ሁለት ምክንያቶች፡• ፍትሃዊ የስጋት ሸክም ድልድል (ማን የስጋቱን ኃላፊነት ይሸከማል

እና ለምን?) እና
•

የብድር ዋስትናዎች እጥረት (መንግስታትን ጨምሮ ስጋቱን ለመቀነስ በተለያዩ ወገኖች
ምን መደረግ ይችላል?) የሚሉት ናቸው፡፡

ለምሳሌ የመንግስት ዋስትና ጉዳይ ከተነሳ ክርክር ሊያስከትልና ወደ ድርድር
መቆም ሊያመራ ይችላል፡፡
ይህ የመምሪያ ሰነድ ዓላማ ለመንግስታት፣ ለአገልግሎ ሰጪዎች፣ ለኢንቬስተሮች
እና ለሌሎች ፍላጎት ላላቸው ባለድርሻ አካላት የእያንዳንዱን ወገን ተግዳሮቶች
በመጠቆምና ለውሳኔዎቻቸው መነሻ የሚሆኗቸውን ጉዳዮች በመዘርዘር እንደ
ተግባራዊ ማጣቀሻ ማገልገል ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ሰነድ ከድርድር መቋረጡ
መውጫ ፍኖተ ካርታ በማሳየት ላይ ያተኩራል፡፡
የመምሪያ ሰነዱ የሚጀምረው የኃይል አቅርቦት ግብይቶችን ለማከናወን
የሚያስችሉ የተለያዩ የፋይናንስ አቅርቦት አማራቾችን በማሳየትና የእንዳንዱን
ጥቅምና አሉታዊ ጎን በማሳየት ነው፡፡ ከዚያም የፕጀክት ፋይናንስን የተመለከቱ
ዝርዝር ትንታኔዎችን ወደመስጠትና ለኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ትግበራ
የሚኖረውን ፋይዳ ወደማሳየት ይዘልቃል፡፡
ከዚያም የተወሰኑ ቁልፍ ተግዳሮቾችን ጠለቅ ብሎ በመግባት ይተነትናል፡፡
ተግዳሮቶቹ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡•

ሊኖሩ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱና ተጨባጭ የሆኑ ስጋቶችን በመቀነስ
መንግስታዊና የግል የፋይናንስ ምንጮችን በመሳብ ረገድ የየብድር ዋስትና
ሚናና አመክንዮ፣
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•

የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ የብድር ዋስትናዎች፣ የእያንዳንዳቸው
አተገባበርና የሚኖራቸው ውጤት፡፡ ይኸኛው ነጥብ የስጋት ወሰንንና ምዘናን፣
የስጋት ኃላፊነት መሸከምን እና ስጋት በዋጋ ትመና ላይ ያለውን ተጽእኖ
እንደዚሁም የወሳኝ ባላድርሻ አካላትን ዝርዝር እይታ የሚያካትት ዳሰሳን
ያጠቃልላል፡፡

በገለልተኛ አካል የሚለማ የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክትን በማሳካት ረገድ የመንግስት ወሳኝ ሚና
ይህ የመምሪያ ሰነድ የኃይል አቅርቦት ፋይናንሲንግን የተመለከተ አንድ ውስን
ጉይይ ላይ ያተኩራል፡፡ ይኸውም ገለልተኛ የኃይል አምራቾችን የሚያሳትፉ
ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ ኃይል የሚያቀርበው አካል ከመንግስት የተለዩ ፍላጎቶችና
ትልሞች ያሉት የግል ተቋም ቢሆንም መንግስት በስራው ላይ ወሳኝ ሚና
መጫወቱን ይቀጥላል፡፡ ፕሮጀክቱን በጨረታ ወይም በሌላ መንገድ ያስጀመረው
መንግስት ሊሆን ይችላል፡፡ የመንግስት አንድ አካል ደግሞ ለግንባታና ለአገልግሎት
ማስጀመር ፈቃድ ሰጪ ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ መንግስት በተለያየ
መልኩ የኮንትራቱ አካል ሊሆን ይችላል፡፡ ለምሳሌ በመንግስት ባለቤትነት የተያዘ
ኃይል አከፋፋይ ሊኖር ይችላል ወይንም ማስተላለፊያና ማከፋፈያ መስመሮችን
ወይም የነዳጅ ምንጭ የመሳሰሉ ቁልፍ መሰረተ ልማቶች ያሉት በመንግስት እጅ
ሊሆን ይችላል፡፡ እንደ ፖሊሲ ቀራጭ መንግስት የኢንቬስትመንት ቅለትንና
የሎጂስቲክስ አቅርቦትን አውድ በበርካታ መንገዶች ይወስናል፡፡ በዚህ ሰነድ
እንደሚገለጸውም መንግስት በአስቸጋሪ ገበያዎች የግል የኃይል አቅርቦት ውሎችን
በተመለከተ ካለው የተለየ ቁመና አንጻር የብድር ዋስትናን በመስጠት ድጋፍ
ለማድረግ ቁልፍ የሆነ አካል ነው፡፡

የሰነዱ ዐውድ
ይህ የመምሪያ ሰነድ ቀደም ያለው የኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶችን መገንዘብ
የሚለው ሰነድ ተከታይ ነው፡፡ ሁለቱም ሰነዶች የኃይል ግብይትን የተመለከቱ
የተለያዩ ጉዳዮችን ይዳስሳሉ፡፡ የመጀመሪያው ሰነድ በኃይል አቅርቦት ግዢ
ስምምነቶች አካሄድና ገለልተኛ የኃይል አምራቾችን ከመሳብ አንጻር ባለው ሚና ላይ
ያተኮረ ነው፡፡ በተነጻጻሪነት ይኸኛው የመምሪያ ሰነድ ገለልተኛ የኃይል ማመንጨት
ፕሮጀክቶች ላይ ሊተገበሩ የሚችሉ የፋይናንስ መዋቅሮችና አሰራሮች ላይ
ያተኩራል፡፡
9
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2.1. መግቢያ
የኃይል ዘርፍ በማንኛውም ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ላይ መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡
ኃይል በሁሉም ዘርፎች ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገትና እንቅስቃሴ ወሳኝ ግብዓት
በመሆኑ ለስራ እድል ፈጠራም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይል
ፍላጎት ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት እድገትና ሌሎች የማህበራዊ-ፖለቲካዊ
እድገቶች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው፡፡ በመሆኑም በኃይል አቅርቦት ላይ
የሚደረጉ ኢንቬስትመንቶች ፕሮጀክቶቹ በሚጠናቀቁበት ጊዜ ግልጽ የሆነና
ሊሰፈር የሚችል ውጤት ያስገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይም ተደማማሪ
ውጤት ይኖራቸዋል፡፡ ስለዚህም ስኬታማ በሆነ መልኩ ፋይናንስ የተደረጉ የኃይል
ግብይቶች በእድገት ላይ ሰፊ የሆነ አዎንታዊ ተጽእኖ ይኖራዋል፡፡
እነዚህ ግብይቶች ገዘፍ ያሉና ረጅም የክፍያ ጊዜ ያላቸው የረጅም ጊዜ
ኢንቬስትመንቶችን ይፈልጋሉ፡፡ እነዚህን ግብይቶች ለማዘጋጀትና ለመተግበር
አብዛኛውን ጊዜ በጣም ቴክኒካዊ የሆነና የተለየ እውቀትና ልምድ ያስፈልጋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ እንደቴሌኮሙኒኬሽን ካሉ መሰረተ ልማቶች በተለየ መልኩ
የኃይል ዘርፉ ለመገንባትና ለመጠገን እጅግ ውድ በሆነ የማስተላለፊያና ማሰራጫ
መስመሮች መሰረተ ልማት ላይ ጥገኛ የሆነ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት በረጅም ጊዜ
ዘላቂ የሆነ አስቻይ የኢንቬስትመንት ከባቢ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ ይህም በራሱ
የረጅም ጊዜ ስራ ነው፡፡ ስለዚህ በአጭርና በመካከለኛ ጊዜ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች
የብድር ዋስትናዎችን የግድ ይፈልጋሉ፡፡
በዚህ ዐውድ መንግስታት የኃይል ዘርፉን ለግል ተሳትፎ ክፍት በሚያደርጉበት ጊዜ
በህጎችና ደንቦች፣ በፈቃድ አሰጣጥ፣ በቁጥጥርና እንደነዳጅ አቅርቦት እና/ወይም
ማስተላለፊያ የመሳሰሉ ተያያዥ ገበያዎችን በማሳለጥ በኩል ድጋፍ እንዲያደርጉ
ከፍተኛ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ለኃይል ሴክተሮቻቸው እድገት የሚመች አስቻይ
ከባቢ እንዲያመቻቹም ይጠበቅባቸዋል፡፡ እነዚህን ስራዎች ለመከወን ከፍተኛ ጊዜና
ጥረት የሚያስፈልግ ሲሆን አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር መንግስት ከገለልተኛ
የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድል ማስፋት ይችላል፡፡
የገለልተኛ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ዋነኛ ጥቅም የፕሮጀክቱ ክፍያ የመንግስትን
ባላንስ ሺት ሳይነካ በግል ዘርፍ የፋይናንስ አቅርቦት የሚሸፈን መሆኑ ነው፡፡
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2.2. በማደግ ላይ ያሉ የገበያ
መዋቅሮች
የግል ካፒታል ለህዝብ ጥቅም
የመንግስትን የገንዘብ አቅርቦት የሚፈልጉ የተለያዩ ፍላጎቶች መኖራቸውና በኃይል
ዘርፉ ውስጥ ያለው አነስተኛ የገንዘብ ፍሰት/አቅም በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት
የሚገኙ መንግስታት በተጨማሪ የኃይል አቅርቦት አቅም ላይ ኢንቬስት
እንዳያደርጉ ማነቆ ሆኖባቸዋል፡፡ይህ የሆነው ደግሞ የኃይል ፍላጎት እየጨመረ
በመጣበት ጊዜ ነው፡፤
መንግስታት የኃይል ሴክተሮቻቸውን ፍላጎቶች ለማሟላት በሚሞክሩበት ጊዜ
ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ እና ገንዘብ ነክ ጉዳዮችን ያመጣጥናሉ፡፡ አብዛኛውን
ጊዜ መንግስታት የኃይል አቅርቦት መሰረተ ልማቶቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት
የሚያስፈልጉ የካፒታል ወጪዎችን ለማውጣት ይቸገራሉ፡፡ ከግሉ ዘርፍ ጋር
አጋርነት መፍጠር መንግስታት ከፍ ያሉ የፋይናንስና የሙያ ሀብቶችን ማግኘት
እንዲችሉ እድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ ከግል ዘርፍ ጋር በቅንጅት መስራት
ከመንግስታት ላይ የፋይናንስ ሸክሙን ብቻ ሳይሆን ከፕሮጀክት ዝግጅት፣
ትግበራና አስተዳደር ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ያቀልላቸዋል፡፡
ብዙውን ጊዜ የኃይል አቅርቦት ገበያዎች ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ፋይናንስ
ባለቤትነትና ቁጥጥር ይጀመራሉ፡፡ በሰነዱ ንኡስ ክፍል 3.1 (የኃይል አቅርቦት
የፋይናንስ አማራጮች እይታ) ላይ እንደተጠቀሰው ይህ ሞዴል መንግስት ከተለያዩ
የሶስተኛ ወገን ፋይናንስ አቅራቢዎች ጋር የሚያደርገውን መስተጋብር የሚቀንስ
ቢሆንም ተጨማሪ የፋይናንስ ግዴታዎችን ወደሂሳብ መዝገቡ እንዲያካትት
ያስገድዳሉ፡፡ ይህ ደግሞ መንግስት ሊያግዛቸው ለሚፈልጋቸው ለሌሎች ከፍተኛ
ካፒታል የሚፈልጉ ስራዎች ሊመድብ የሚችለውን የገንዘብ መጠን ወይም የውጭ
ፋይናንስ ይገድባል፡፡ በመሆኑም በርካታ መንግስታት ትምህርትና ጤናን ከመሳሰሉ
ማህበራዊ ዘርፎች ይልቅ የተወሰኑ ገቢ የሚያመጡ የኃይል አቅርቦት ኃብቶችን
ወደግል ይዞታ ማዞርን (በዋናነት ኃይል ማመንጫዎችን) ጠቃሚ ሆኖ ያገኙታል፡፡
በዚህ መንገድ መንግስት ለሌሎች ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ነገሮች የሂሳብ
መዝገቡን ነጻ በሚያደርጉለትን የግል ካፒታልን በሚያበረታቱ የፋይናንሲንግ

12

CONTEXT

መዋቅሮች ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡

የግል ዘርፉ ተሳትፎ ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ የመጣ ቢሆንም የኃይል አቅርቦት
የመንግስትን ንቁ ተሳትፎ የሚፈልግ የህዝብ አገልግሎት ነው፡፡ የተሳትፎው መጠን
እንደየሀገሩ ሁኔታ የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡
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የበለጠ ወደአደገ የኃይል ዘርፍ
በማደግ ላይ ባሉ ገበያዎች ገበያው ተከትሎ ሊያድግ የሚችልበት ሰፊ የእድገት
መስመር አለ፡፡ በመስመሩ አንደኛው በኩል በመንግስታት ጥብቅ ቁጥጥር
የሚደረግባቸው፣ አንድ የኃይል አቅራቢ ያለባቸውና ለኃይል መረቡ ውስን
ተደራሽነት ያለባቸው ገበያዎች አሉ፡፡ በሌላው የመስመሩ ጫፍ ደግሞ ለእያንዳንዱ
ገበያ ጨረታን የሚፈቅዱና በርካታ ስምምነቶችና የኃይል አቅራቢዎች ያሉባቸው
ሀገሮች አሉ፡፡ አንድ መንግስት በዚህ መስመር ላይ ብዙ በተጓዘ መጠን የመንግስት
ድጋፍ ፍላጎት እየቀነሰ ይሄዳል፡፡
የገበያ መዋቅሩ እያደገ ሲሄድ የግል ተሳታፊዎች ባለው ግልጽነትና ውጤታማ
የሀብት ክፍፍል ምቾት እየተሰማቸው ይመጣል፡፡ ገበያው እያደገ ሲመጣ ትልልቅ
የግል ኢንቬስትመንቶችን የመሳብ አቅሙ እየጨመረ ከመምጣቱም ባሻገር
በማክሮ ኢኮኖሚክ ክስተቶች ምክንያት የሚፈጠሩ የገበያ መዋዠቆችን ለመቋቋም
ይችላል፡፡ በስተመጨረሻም ገበያው ራሰኑን ወደመቻልና በቂ የፋይናንስ አቅም
ወደማጎልበት ይሸጋገራል፡፡ ይህ በሚሆንበት ወቅትም ቢሆን መንግስት ወሳኝ ሚናን
የሚጫወት ሲሆን የኃይል ምርት ወጪን ግን እንዲደጉም ላይጠበቅበት ይችላል፡፡
ይሁን እንጂ ፕራይቬታይዜሽንና ሊብራላይዜሽን ያላቸው ወይም አላቸው ተብሎ
የሚታሰበው ጥቅም በተነጻጻሪነት ያደገ ገበያ እስከሚፈጥር ድረስ መንግስት
በተለያዩ መንገዶች የፋይናንስ ድጋፍና ዋስትና እንዲያቀርብ ሊጠየቅ ይችላል፡፡
ሊጤኑ ከሚገባቸው በርካታ የማክሮኢኮኖሚ ዝርዝሮች በተጨማሪ የሚከተለው ምስል
ያደጉና አነስተኛ የመንግስት ድጋፍ የሚፈልጉ የኃይል ገበያዎችን ቁልፍ ባህርያት ያሳያል፡፡
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2.3. አስቻይ ከባቢ መፍጠር
በኃይል አቅርቦት ላይ የሚደረግን የግል ዘርፍ ተሳትፎ ውጤታማነት ለማሳደግ
የበሰለ የግል የኃይል ገበያን ለመፍጠር የሚያግዙ የተወሰኑ እርምጃዎች አሉ፡፡
እነዚህን እርምጃዎች አለመተግበር የገበያ ውስንነቶችን ስለሚያስከትሉ
መንግስትን ለወጪ/ለኪሳራ ይዳርጋሉ፡፡ (ምክንያቱም ገበያው በመንግስት የገበያ
ውስንነቶችን የመቆጣጠር አቅም ላይ የተወሰነ ነው፡፡) የገበያዎቹ ውስንነት
በጨመረ ቁጥር መንግስትን ብዙ ወጪ ያስወጣሉ፡፡ በተቃራኒው ደግሞ ቁልፍ
የሆኑ የገበያ ማሻሻያዎችን መተግበር ለኃይል አቅርቦት የተሻለ የዋጋ ተመን
በማስገኘት ስጋቶችና ኃላፊነቶች ከመንግስት ወደ ግል የገበያው ተሳታፊዎች
እንዲሸጋገር ያደርጋል፡፡
ሀገራት የግል ኢንቬስትመንትን ለመሳብ የተረጋጋ፣ የማይለዋወጥ እና
ለኢንቬስትመንት ምቹ የሆነ የህግና ደንብ ማእቀፍ ያስፈልጋቸዋል፡፡ መንግስታት
እንደዚህ ዓይነት ከባቢ የመፍጠር ቀዳሚ ኃላፊነት አለባቸው፡፡
ከዚህ በታች የግል ኢንቬስተሮች የአንድን ሀገር የህግና ቁጥጥር ማእቀፍ ለመረዳት
የሚመለከቷቸው አንዳንድ ወሳኝ ነጥቦች ጠቅለል ተደርገው ቀርበዋል፡፡ አጠቃላይ
አስቻይ ከባቢውን መቃኘትና የፕሮጀክቱን መዋቅር ማየት ለኢንቬስተር ድርድር
የመጀመሪያ መነሻ ነው፡፡ ከቅኝቱ በመነሳት ኢንቬስተሩ ከመንግስት ወይም
ከኃይል አከፋፋዩ ተጨማሪ የብድር ዋስትና ሊጠይቅ ይችላል፡፡
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የኃይል ዘርፍ
ማእቀፎች

ፖሊሲ፣

የህግና

የቁጥጥር

የተለያዩ የመንግስት አካላትንና የግል ተሳታፊዎችን ሚናዎችና መብቶች በግልጽ
የሚያስቀምጡ ህጎች የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያው ለኢንቬስተሮች ያለውን ሳቢነት
ይጨምራሉ፡፡ ይህም በገበያው የግል ተሳታፊዎች የወደፊት ኢንቬስትመንቶችን
ለመመዘን ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የተወሰኑ መብቶችንና መፍትሄዎችን በግልጽ
ማስቀመጥን ይጠይቃል፡፡ እነዚህን መብቶችና መፍትሄዎች በህግና ደንቦች ውስጥ
ጥብቅ በሆነ መልኩ ማስቀመጡ መንግስትን የሚገድበው ቢሆንም የግል
ኢንቬስትመንትን ግን ለመሳብ ይጠቅመዋል፡፡
ገለልተኛ ተቆጣጣሪ አካል መኖሩ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት መብቶችና ፍላጎቶች
በማስጠበቅና ሚዛናዊ በማድረግ በኩል በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ገለልተኛ ተቆጣጣሪ
አካል መኖሩ በፈቃድ አሰጣጥ፣ በአገልግሎት አሰጣጥ እንደዚሁም በዋጋ ትመና ላይ
የሚወሰኑ ውሳኔዎች ግብታዊ እንደማይሆኑ አመላካች በመሆኑ ለኢንቬስተሮች ምቾት
ይሰጣል፤ ተጠቃሚዎችንም ከድንገተኛ ወይም ከተጋነነ የዋጋ ተመን ይከላከላል፡፡

የባለቤትነት መብቶችን ማረጋገጥ
ግልጽ በሆነ መልኩ የባለቤትነት መብቶችን የሚያረጋግጥ አሰራር ለማንኛውም
ኢንቬስተር ወሳኝ ነው፡፡ በፕሮጀክት ፋይናንስ ውስጥ አበዳሪዎች ብድሩ ተመላሽ
የማይደረግ ከሆነ ጣልቃ ገብተው የፕሮጀክት ኩባንያውን ንብረቶች መውሰድ
እንደሚችሉ ማስተማመኛ ይፈልጋሉ፡፡

በንግድ አዋጪ የሆነ ዘርፍ
ዋጋን ያገናዘቡ የአገልግሎት ታሪፎች የኃይል አከፋፋዮች (ወይም ሌሎች
አገልግሎ ሰጪዎች) በቂ የትርፍ ህዳግ ኖሯቸው በፋይናንስ ራሳቸውን እንዲችሉና
ለዘርፉ እድገት ተጨማሪ የፋይናንስ ፈሰስ እንዲያደርጉ ወሳኝ ናቸው፡፡
በተጠቃሚዎች የሚከፈለው የአገልግሎት ዋጋ ኃይልን ለማምረት፣
ለማስተላለፍና ለተጠቃሚዎች ለማከፋፈል የሚወጣውን ወጪ (ከስጋቱ ጋር
ተመጣጣኝ የሆነ የካፒታል ወጪን ጨምሮ) የሚያንጸባርቅ ከሆነ ከመንግስት
ለኃይል ዘርፉ ምንም ዓይነት ድጎማ አይጠበቅም፡፡ ነገር ግን የአገልግሎት ዋጋው
ወጪውን በትክክል የማያንጸባርቅ ከሆነ ጉድለቱን የሚሸፍኑ ሌሎች የገንዘብ
ምንጮች እስካልተገኙ ድረስ አገልግሎት ሰጪው በኪሳራ እንዲንቀሳቀስ
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ያደርገዋል፡፡ ይህም የኃይል አከፋፋዩ በረጅም የግዢ ስምምነት ጊዜው ውስጥ
የሚጠበቅበትን መክፈል መቻሉ ላይ ኢንቬስተሮች መተማመን እንዳይኖራቸው
ያደርጋል፡፡ ይሁን እንጂ የኤሌክትሪክ ኃይል የአገልግሎት ዋጋዎችን ወጪውን
በሚያንጸባርቅ መልኩ መጨመር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፡፡ በተለይም የኃይል
መቆራረጦች የሚኖሩ ከሆነ ዋጋዎች እንዲቀነሱ የሚያስገድዱ ፖለቲካዊ ግፊቶችን
ያስከትላሉ፡፡ ይህ እንግዲህ በቂ የገንዘብ አቅም የሌለው የኃይል ዘርፍ
እንዳይፈጠርና በውጤቱም ተጨማሪ ኢንቬስትመንትን ለመሳብ ሲባል
ከመንግስት ተጨማሪ የፋይናንስ እገዛን እንዳይጠይቅ ማመጣጠን ያስፈልጋል፡፡
መንግስት የኢንቬስተሮችን መተማመንና የተጠቃሚዎችን መተማመን ሚዛን
ለመጠበቅ በሚደረግ መንታ ተግዳሮት ውስጥ ይገባል፡፡
• የኃይል አከፋፋዩ ወጪውን በሚያንጸባርቅ የአገልግሎት ክፍያ ተጠቃሚ
ቢሆን እንኳን ክፍያውን ከደንበኞችና ከተጠቃሚዎች (በአንዳንድ አገራት
ንኡስ አከፋፋዮችንም ጨምሮ) መሰብሰብ የማይችል ከሆነ በኪሳራ
ሊንቀሳቀስ ይችላል፡፡ የኃይል ዘርፉ በቂ የገንዘብ አቅም እንዲያዳብር
ወጪን ከሚያንጸባርቁ የአገልግሎት ዋጋዎች በተጨማሪ አስተማማኝ
የአጠቃቀም መለኪያ መላና የክፍያ መሰብሰቢያ አሰራር ሊኖር ይገባል፡፡
• ወጪን የሚንጸባርቅ የአገልግሎት ክፍያና አስተማማኝ የአጠቃቀም
መለኪያና የክፍያ መሰብሰቢያ አሰራሮችም ኖረው ቢሆን የኤሌክትሪክ
ኃይል ለደንበኛው የማይደርስ ከሆነ አከፋፋዩ ገንዘብ መክሰሩ አይቅርም፡፡
ቴክኒካዊና በተለይም ኮሜርሻል ብክነቶችን መቀነስ ትክክለኛ የገንዘብ
አስተዳደር እንዲኖር ወሳኝ ነው፡፡
የግል ዘርፉም የኃይል ዘርፉ አዋጪ እንዲሆን ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡ ዘለቄታ
ያለውና ወጪ ቆጣቢ የሆነ ኤሌክትሪክ ለማቅረብ የሚያስችሉ ውጤታማ የኃይል
ማምረቻዎችን መገንባትና ማስተዳደር የሚችሉ ስፖንሰሮች በረጅም ጊዜ አጋርነት
ያስፈልጋሉ፡
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በውድድር ላይ የተመሰረቱ ጨረታዎች
የኃይል አቅርቦትን ይፋዊ በሆነና በውድድር ላይ በተመሰረተ የጨረታ ሂደት መግዛት
ኃይልን ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ ለመግዛት ተመራጩ መንገድ ነው፡፡ ይሁንና ሂደቱ
ይፋዊ ጥያቄ ሳይቀርብ ከሚደረጉ ውድድሮች (ድንገተኛ ኃይልን ጨምሮ) አንጻር ሲታይ
ጊዜ የሚወስድ ሲሆን መንግስታት በተፋጠነ ሁኔታ ኃይል መግዛት በሚፈልጉባቸው
ሁኔታዎች ትክክለኛው አማራጭ ላይሆን ይችላል፡፡ ተጨማሪው ጊዜ አቅራቢዎች በደንብ
በተገለጹ መስፈርቶች መሰረት የተሻለ መወዳደሪያ እንዲያቀርቡና መንግስትም
ከመስፈርቶቹ አንጻር መወዳደሪያዎቹን ጊዜ ወስዶ መመዘን እንዲችል እድል ይሰጣል፡፡

አማራጭ የኃይል ማከፋፈል አካሄዶች
እንደአጠቃላይ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ያመነጩትን ኃይል በጅምላ ለሚገዛና
ይህንኑም ለተጠቃሚው በቀጥታም ይሁን በሌሎች ንኡስ አከፋፋዮች በኩል
ለሚያከፋፍል ገዢ ይሸጣሉ፡፡ በኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቱና በአገልግሎት ሰጪው
መካከል ያለው ውል በአንዳች ምክንያት ቢቋረጥ ኃይል አምራቹ ማምረት
የሚችለውን ኃይል ወደገንዘብ የሚቀይርበት አማራጭ ያስፈልገዋል፡፡ ይህም
በውሉ መቋረጥ ምክንያት የሚከፈለው ካሳ እስከሌለ ድረስ ማለት ነው፡፡
በመሆኑም በርካታ ገበያዎች የኃይል አምራቹ ያመረተውን ኃይል ለአንድ ወይም
ከዚያ በላይ ደንበኞች በቀጥታ እንዲሸጥ ወደመፍቀድ አድገዋል፡፡ አገልግሎት
ሰጪውም የተመረተውን ኃይል ወስዶ የማከፋፈል ኃላፊነት ይወስዳል
(እንደዚሁም በተወሰነ ክፍያ ከተጠቃሚው የኃይል አምራቹን ወክሎ ክፍያ
ሊሰበስብ ይችላል)፡፡ እንደዚህ ዓይነት ውሎች በግልጽ በህግ መፈቀድና
በመንግስትም መበረታታት አለባቸው፡፡ ከመንግስት እይታ አንጻር እንደዚህ
ዓይነት አካሄዶች በሁሉም ተጠቃሚዎች የሚከፈለውን የአገልግሎት ዋጋ
የመቆጣጠር አቅሙን ሊገድብበትና በአገልግሎት ሰጪው ላይም ኃይሉን
ለማከፋፈል ተጨማሪ የአስተዳደር ጫና ሊፈጥር ይችላል፡፡ በሌላ ጎኑ ደግሞ
በአግልግሎት ሰጪው በኩል የሚጠየቀው ዋጋ ወጪውን የሚያካክስ ይሆናል፡፡
ከሁሉም በላይ ግን አማራጭ መኖሩ ለበርካታ የፕሮጀክት ፋይናንስ ተሳታፊዎች
ፋይናንስ ያደረጉት ፕሮጀክት በአንዳች ምክንያት የኃይል ሽያጭ ውሉ ቢቋረጥ
እንኳን ኃይል በመሸጥ የፕሮጀክት ፋይናንስ እዳውን መክፈል ስለሚችል በጣም
ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡
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3.1. መግቢያ
ዋና ዋና የፋይናንሲንግ ሞዴሎች
አራት ዓይነት የፋይናንስ አቅርቦት መዋቅሮች በዋናነት የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡ ልዩነታቸው የትኛው ወገን
የፕሮጀክት ወጪውን የመሸፈን ኃላፊነት ይሸከማል በሚለው ላይ ነው፡፡ እያንዳንዱ
አማራጭ ከጊዜ፣ ወጪና ከትግበራ ውስብስብነት ጋር የተያያዙ የራሱ ጥቅሞችና
አሉታዊ ጎኖች ሊኖሩት ይችላሉ፡፡ አራቱ ዋና ዋና መዋቅሮች የመንግስት
ፋይናንሲንግ፣ የአለሚው ፋይናንሲንግ፣ በሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ
ልማት ፋይናንሲንግ እና የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ ናቸው፡፡ በግብይቶች ላይ
ከእነዚህ መዋቅሮች ለየት የሚሉ በርካታ መዋቅሮች ያሉ ቢሆንም ዋናው መሰረታዊ
ሀሳብ ግን ተመሳሳይ ነው፡፡
የመንግስት ፋይናንስ አቅርቦት
በመንግስት ፋይናንሲንግ መዋቅር የሀገሩ መንግስት የፋይናንስ ጥንካሬውን
ተጠቅሞ ኃይል አከፋፋዩ ፕሮጀክቱን እንዲያለማ የፕሮጀክት ገንዘብ
የሚያበድርበት ወይንም ለኃይል አከፋፋዩ ተጨማሪ የካፒታል አስተዋጽኦ
የሚያደርግበት አካሄድ ነው፡፡ ገንዘቡ የሚገኘው ከሀገሪቱ የመጠባበቂያ ክምችት
ወይም መንግስት ለራሱ ከሶስተኛ ወገን ከሚወስደው ብድር ነው፡፡ (ለምሳሌ
የካፒታል ገበያዎች፣ ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች፣ የሁለትዮሽ ተቋማት) አንድ
መንግስት ለራሱ ተበድሮ ለኃይል አከፋፋይ መልሶ ሲያበድር የገንዘብ ድጋፉ
የመልሶ ማበደር አካሄድ ይባላል፡፡
የገንዘብ አቅርቦቱ ወጪ እንደ አቅርቦቱ ምንጭ እና እንደ መንግስት የተበዳሪነት ብቃት
ደረጃ ይለያያል፡፡ የልማት የገንዘብ ተቋማት ከግል ገበያው በተሻለ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው
ሀገራት በዝቅተኛ ወጪና በረጅም ጊዜ በሚከፈል ገንዘብ ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ ይህ
የፋይናንስ አቅርቦት የድርድር ፋይናንስ አቅርቦት በመባል ይታወቃል፡፡

የመንግስት ፋይናንስ አቅርቦት ሀገሪቱ በቂ ገንዘብ ካላት ወይም ተጨማሪ ገንዘብ
ከአበዳሪዎች በጥሩ ወለድ ማግኘት የምትችል ከሆነ እና ይህንን ገንዘብ የሚፈልጉ
ሌሎች ተጨማሪ አንገብጋቢ ጉዳዮች በማይኖሩበት ጊዜ የሚመረጥ መንገድ ነው፡፡
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በመንግስት ፋይናንስ የሚደረጉ ፕጀክቶች ጥቂት አካላትን ብቻ የሚያሳትፉ
ናቸው፡፡ ይህ ሞዴል በርካት ያሉ ገንዘብ አቅራቢ አካላትን የማስተባበርና ከዚያም
ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ውስብስብ መዋቅር ስለሚያስቀር ጠቃሚ ነው፡፡ ግዢ
አብዛኛውን ጊዜ የሚተዳደረው በሀገሪቱ የግዢ ህጎች በመሆኑ ፕሮጀክቱን
የሚገነቡት አካላት በኃይል አከፋፋዩ የሚመረጡት ግልጽ በሆነና ውድድር ባለበት
ሂደት ነው፡፡
ከመንግስት የፋይናንስ አቅርቦት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች በዋናነት የሚገናኙት
እድልን ባለመጠቀም ከሚከሰት ወጪ ጋር ነው፡፡ በበርካታ መንግስታት እጅ
የሚገኘው ካፒታል ውስን ከመሆኑ አንጻር ለአንድ ፕሮጀክት ፋይናንስ
ከማቅረባቸው በፊት በእጃቸው ላይ ካሉ ሌሎች መንግስት ሊያግዛቸው ከሚገቡ
ከፍተኛ

ካፒታል

ከሚፈልጉ

አገልግሎቶችና

ፕሮግራሞች

ጋር

መመዘን

አለባቸው፡፡(ለምሳሌ የማህበራዊ ፕሮግራሞች፣ የሀገር ደህንነት እና ሌሎች
የመሰረተልማት ፕሮጀክቶች)፡፡ መንግስት አንድ ፕሮጀክትን ፋይናንስ ለማድረግ
የሚጠቀመውን እያንዳንዱን ዶላር ለትምህርት፣ ለህብረተሰብ ጤና፣ ለመንገድ
ላይ የፖሊስ አገልግሎት ወይም ጠረፍ ለመጠበቅ ሊጠቀመው አይችልም፡፡
ከዚህ በታች የሚታየው ምስል የመንግስት የፋይናንስ አቅርቦት መዋቅርን ስእላዊ
በሆነ መልኩ ያሳያል፡፡
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FINANCING STRUCTURES

Host Government Financing Structure

ጥንካሬዎች
•

ዝቅተኛ የፋይናንስ ወጪ በተለይም ደግሞ የድርድር ፋይናንሲንግ ሊኖር ከቻለ
ወይም የሀገሪቱ መንግስት ቦንድ በዓለማቀፍ የካፒታል ገበያ በመሸጥ
ተጨማሪ ገንዘብ ማሰባሰብ ከቻለ

•

አነስተኛ የማስተባበር ተግዳሮቶች
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አሉታዊ ጎኖች
•

ካፒታሉን ለሌላ ነገር የማዋል እድልን ባለመጠቀም የሚከሰት ወጪ

•

ከመንግስት ከፍተኛ ገንዘብ መፈለጉ

የአልሚው የፋይናንስ አቅርቦት
እንደ ዓለማቀፍ የነዳጅ ድርጅቶችና የማእድን ድርጅቶች ያሉ አንዳንድ ትልልቅ
ዓለማቀፍ ኮርፖሬሽኖች የፋይናንስ ጥንካሬያቸውን በመጠቀም የፕሮጀክት
ኩባንያው ፕሮጀክቱን ለማልማት የሚያስፈልገውን ወጪ በካፒታል መልክ
ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ እነዚህ ገንዘቦች ከተያዙ ገቢዎች (retained earnings)
ሊወሰዱ ይችላሉ ወይንም አልሚው ከባንኮች ሊበደር ይችላል ወይንም ከኮርፖሬት
ቦንዶች ሊሰበሰብ ይችላል፡፡ የአልሚዎች የፋይናንስ አቅርቦት እንደየፕሮጀክቱ
አወቃቀር የመንግስትና የግል አጋርነት አንድ አካል ሊሆን ይችላል፡፡
የአልሚ ፋይናንስ አቅርቦት ገንዘብ የሚያቀርቡ አካላትን ቁጥር በመወሰን በርካታ
ገንዘብ አቅራቢዎችን በማሳተፍ የሚመጣው ውስብስብ ያስቀራል፡፡ በመንግስት
እንደሚቀርብ ፋይናንስ ሁሉ የአልሚ የፋይናንስ አቅርቦት አልሚው ገንዘቡን ሌላ
ጉዳይ ላይ ማዋሉን እንዲተው ያስገድዳል፣ ወይም ፕሮጀክቱን ፋይናንስ ለማድረግ
ሲባል የመበደር አቅሙን ይወስናል፡፡ በአብዛኛው አንድ አልሚ ትልቅ መጠን
ያለውን ፕሮጀክት ብቻውን በአልሚ የፋይናንስ አቅርቦት አካሄድ የመደገፊያ አቅም
አይኖረውም፡፡ በተግባር እጅግ ጥቂት የአገልግሎት ፕሮጀክቶች በአልሚ ብቻ
ፋይናንስ ይደረጋሉ፡፡
ከዚህ በታች የሚታየው ምስል የአልሚ የፋይናንስ አቅርቦት መዋቅርን ስእላዊ
በሆነ መልኩ ይገልጻል፡፡
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FINANCING STRUCTURES

Developer Financing Structure

ጥንካሬዎች
•

ጥቂት የማስተባበር ተግዳሮቶች

•

ከመንግስት ገንዘብ አለመፈለጉ

አሉታዊ ጎኖች
•

በዚህ መዋቅር ለመሳተፍ ፍላጎቱ ያላቸው አልሚዎች ቁጥር ውስን መሆኑ
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በሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት ፋይናንሲንግ
በሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት ፋይናንሲንግ አንድ ሀገር ሶስተኛ ወገን
ስራ ተቋራጭን ወይም አልሚን በመቅጠር አንድን ፕሮጀክት ዲዛይን
እንዲያደርግ፣ እንዲገነባና እንዲተገብር በማድረግ በምላሹ ደግሞ የሀገሪቱን
የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብትን ለሌላ ሀገር የሚሰጥበት አካሄድ ነው፡፡ በዚህ
አወቃቀር ሶስተኛ ወገን ስራ ተቋራጩ (በአብዛኛው በውጭ ሀገር መንግስት
ባለቤትነት የተያዘ ኩባንያ) ለዲዛይን ለግንባታና ለትግበራ ተግባራቱ ራሱ ገንዘብ
እንዲያቀርብ ግዴታ ያለበት ሲሆን የተቋራጩ ክፍያ ማውጣት ከሚችለው
የተፈጥሮ ሀብት ሽያጭ የሚገኝ ይሆናል፡፡
እንደአልሚ የፋይናንስ አቅርቦት ሁሉ ይኸኛውም ሞዴል ከመንግስት ጋር ሊነጋገሩ
የሚችሉ ገንዘብ አቅራቢዎቸን ቁጥር በመገደብ በርካታ ገንዘብ አቅራቢዎችን
በማሳተፍ የሚመጣ ውስብስብን ያስቀራል፡፡ ይህ ሞዴል በፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ
ከሶስተኛ ወገን ባለቤቶችና ኦፕሬተሮች ጋር የሚደረግ ንግግርን ውስብስቡን
በመቀነስ የፕሮጀክት ልማቱን ጊዜ ያፋጥናል፡፡ ተጨማሪ ጥቅሙ ደግሞ የሀገሪቱን
የገንዘብ ክምችት ባለመጠቀሙና ሀገሪቱ ከሶስተኛ ወገን እንድትበደር ባለማድረጉ
በርካታ መንግስታት የመንግስት ፋይናንሲንግን ሲያስቡ የሚያሳስባቸውን ሌሎች
እድሎች ያለመጠቀም ወጪ ያስቀራል፡፡
የዚህ ሞዴል ዋነኛው ተግዳሮት መሰረተ ልማቱ ለተገነባበት የሚከፈለውን የተፈጥሮ
ሀብት መጠን በትክክል መወሰን ነው፡፡ የእቃዎች ዋጋ መዋዠቅ፣ የተፈጥሮ ሀብቱ
የሚወጣበት ጊዜ፣ እንደዚሁም መንግስታት ከተፈጥሮ ሀብቱ ለመጠቀም ያላቸው
የፋይናንስ አቅም የሀብት ምዘናውን ከባድ ያደርጉታል፡፡ የተፈጥሮ ሀብትን የመጠቀም
መብት (አብዛኛውን ጊዜ ታዳሽ ያልሆኑ ሀብቶች) ለሌላኛው ሀገር ክፍያ ለመፈጸም
ይውላል፡፡ መንግስታት የግብይቱን ትክክለኛ ወጪ ለበርካታ ዓመታት ማስላት
አይችሉም፡፡
ይህ መዋቅር እንደመንግስት ፋይናንሲንግ በቀላሉ በግልጽ የማይታዩ ነገር ግን
እውን የሆኑ እድልን ያለመጠቀም ወጪዎች አሉት፡፡ የሀገሪቱን የገንዘብ ካዝና
በቀጥታ ባይነካም ይህ የፋይናንስ መዋቅር መንግስታት ከተፈጥሮ ሀብቱ የሚገኙ
ገቢዎችን ለጊዜው እንዲተዉ ያደርጋል፡፡ ገቢው ለሌሎች እቃዎች፣ አገልግሎቶች
ወይም ለወደፊቱ ትውልድ ሊውሉ ይችሉ የነበሩ ናቸው፡፡
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ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ለተቋራጩ በገንዘብ መልክ ክፍያ ስለማይፈጽም
በኮንትራት ሰነዱ ላይ ያሉ ድንጋጌዎችን በትኩረት ያለማየት እድል አለ፡፡ በተለይም
ክፍያው የሚፈጸመው ፕሮጀክቱ በሚደርስበት ደረጃ ስላልሆነ ተቋራጩን የጊዜ
ገደብ እንዲያከብሩ ወይም የተወሰነ የጥራት ደረጃን እንዲጠብቁ ማድረግ
አስቸጋሪ ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ይህ መዋቅር ለአፈጻጸም ዋስትና ወይም
የዋስትና ማስያዣዎች ዝቅተኛ ትኩረት የመስጠትና የፕሮጀክት መዘግየቶችን
ወይም የጥራት መጓደልን የመጨመር ስጋት ይፈጥራል፡፡ በመጨረሻም ከመንግስት
ምንም ዓይነት ክፍያ ስለማይፈጸም እና በየጊዜው ክፍያ የሚከፈላቸው በርካታ ገንዘብ
አቅራቢዎች ስለሌሉ የፕሮጀክቱ አዋጪነትና የረጅም ጊዜ ዘለቄታዊ ጥቅም (ማህበራዊና
የምጣኔ ሀብት ተጽእኖዎችን ጨምሮ) በጥልቀት ላይታሰብ የሚችልበት እድል አለ፡፡
ከዚህ በታች ያለው ምስል በሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት
ፋይናንሲንግ እንዴት እንሚዋቀር አንድ ምሳሌ ያሳያል፡፡

Resource-based Infrastructure Financing

ጥንካሬዎች፡
•

አነስተኛ የማስተባበር ተግዳሮቶች

•

ከሀሳብ ወደ ተግባር የሚገባበት ጊዜ አጭር መሆኑ

•ከመንግስት

ምንም ገንዘብ አለመፈለጉ

26

INTRODUCTION

አሉታዊ ጎኖች፡
•

ሀገሪቱ የምታወጣው ትክክለኛ ወጪ ለበርካታ ዓመታት አለመታወቁ

•

ለመጪው ትውልድ የሚውሉ የተፈጥሮ ሀብቶችን መያዣ ያደርጋል፡፡

•

አፈጻጸምን መቆጣጠርና ተቋራጩ የዋስትና ግዴታዎቹን እንዲወጣ
ማስገደድ አስቸጋሪ ነው፡፡

ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ
በፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮች መንግስት (ወይም መንግስታዊ የኃይል
አከፋፋይ) በልዩ ሁኔታ ለተቋቋመ ኩባንያ ፕሮጀክት የመገንባት፣ በባለቤትነት
የመያዝና የማስተዳደር መብት ይሰጣል፡፡ የኩባንያው ዓላማ ፕሮጀክቱን
መገንባት፣ በባለቤትነት መያዝ እና ማስተዳደር ነው፡፡ የፕሮጀክት ኩባንያውም
እነዚህን ግዴታዎች ለመወጣት (መገንባቱንና ማስተዳደሩን) ከሶስተኛ ወገን ጋር
ግንኙነት ይፈጥራል፡፡ የፕሮጀክት ኩባንያው ፕሮጀክቱን ፋይናንስ ለማድረግ
የሚከተሉትን ሊጠቀም ይችላል፡•

ባለቤቶቹ እንደ ካፒታል ኢንቬስትመንት ገቢ በሚያደርጉት ገንዘብ ወይም
ከባለአክሲዮኖች የሚገኙ ብድሮች (ከፍ ያለ ደረጃ ካላቸው አበዳሪዎች በደረጃ
ከሚያንሱ ባለድርሻዎች የሚገኝ ብድር) ፣

•

እንደ ንግድ ባንኮች፣ የወጪ ንግድ ብድር ተቋማት፣ የልማት ገንዘብ ድርጅቶች፣
ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች፣ የኤክስፖርት ኢምፖርት ባንኮች ካሉ አበዳሪዎች
የሚገኝ ገንዘብ፣

•

አንዳንድ ጊዜ ገንዘቡ ከመንግስት ወይም ከለጋሾች በረጅም ጊዜ ብድር ወይም
ድጋፍ መልክ ሊገኝ ይችላል፡፡

አበዳሪዎች በፕሮጀክት ኩባንያው የሚፈለገውን ገንዘብ የሚያበድሩት በተወሰነ
ገደብ ነው፡፡ ይህም ማለት የብድሮቹ ማስያዣ የፕሮጀክቱ ኩባንያ ሀብቶች በሙሉ
(በውል የታሰሩ መብቶቻቸውን ጨምሮ) እና ከፕሮጀክት ኩባንያው ድርሻዎች
ለመስጠት በመስማማት ነው፡፡ የፕሮጀክት ኩባንያው ብድሩን መክፈል ካዳገተው
አበዳሪዎቹ በኢንቬስተሮቹ ላይ ሌላ የክፍያ ማስገደጃ አማራጭ አይኖራቸውም፡፡
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የፕሮጀክት ኩባንያውን ለብቻው ማቋቋም የተበዳሪው ብድር የመክፈል አቅም
በሌሎች ተያያዥነት በሌላቸው ስራዎች ሳይሆን በፕሮጀክቱ አፈጻጻም ላይ ብቻ
የተመሰረተ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ ይህም አልሚው የኮርፖሬት ፋይናንስ
መንገዶችን በመጠቀም ያገኝ ከነበረው ብድሮች ይልቅ ረጅም የመክፈያ ጊዜ
ያለውና ዝቅ ያለ ወለድ ያለው ብድር ማግኘት ያስችላል፡፡
የፕሮጀክት ፋይናንስ የአቅም ውስንነቶችን፣ ሌሎች እድሎችን ያለመጠቀም
ወጪን፣ እና ከመንግስት ኪስ የሚወጣ ገንዘብን ያስቀራል፡፡ የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ካፒታል ከመፈለጋቸውም በላይ የረጅም ጊዜ
ኢንቬስትመንትም ይፈልጋሉ፡፡ መንግስት የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ
ለማድረግ አቅም ላይኖረው ይችላል፡፡ አቅሙ ቢኖረውም እንኳን ሌሎችም ገንዘብ
የሚያስፈልጋቸው አንገብጋቢ ጉዳዮች ሊኖሩበት ስለሚችሉ ሌሎች እድሎችን
ያለመጠቀም ወጪው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል፡፡
በፋይናንስ አቅርቦቱ ላይ በርካታ አካላት መሳተፋቸው ብዙ ዐይኖች በፕጀክት
መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ በመመስረት ጥልቅ ግምገማ እንዲያደርጉ ያስችላል፡፡
የኃይል ማመንጫ ውሎችን በፕሮጀክት ፋይናንስ መልክ ማዋቀር የስጋት ኃላፊነትን
ለመውሰድ በተዘጋጁና አቅሙ ባላቸው አካላት ላይ ለማሳረፍ ያስችላል፡፡ ለምሳሌ
ከፍተኛ የስጋት ኃላፊነትን የመውሰድ ፍላጎቱ ያላቸው ኢንቬስተሮች ከፍተኛ ስጋት
ባለበት የፕሮጀክቱ ቅድመ-ግንባታ ወቅት ኢንቬስት ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ በሌላ
በኩል ደግሞ እንደ ጡረታ ፈንድ ያሉ የስጋት ኃላፊነትን መሸከም የማይፈልጉ
ኢንቬስተሮች የፕሮጀክት ግንባታው የሆነ ደረጃ ከደረሰ በኋላና ስጋቶች ከቀነሱ
በኋላ ኢንቬስት ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡
የፕሮጀክት ፋይናንስ ፕሮጀክት በመንግስት ፋይናንስ ከሚደረግበት አሰራር የተሻለ
ተመጣጣኝ ወይም የባሰ ውድ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም በአራት ነገሮች ሊወሰን
ይችላል፡፡ 1) የመንግስት የካፒታል ወጪ 2) የብድሩ ሁኔታ/የመክፈያ ጊዜ 3)
የፋይናንሱ መገኘት 4) በፕሮጀክቱ ውስጥ ያለው ሀብት፡፡ መንግስት ፕሮጀክቱን
ፋይናንስ የሚያደርገው ከቦንድ ሽያጭ በሚገኝ ገቢ ከሆነ የእያንዳንዱ ቦንድ ተመን
በፕሮጀክት ግብይት ለፕሮጀክት ኩባንያው ከሚሰጠው ተመን ከፍ ያለ ሊሆን
ይችላል፡፡ መንግስት ፕሮጀክቱን ፋይናንስ የሚያደርገው በድርድር ላይ የተመሰረተ
ፋይናንሲንግን ተጠቀሞ ከሆነ ተመኑ ዝቅ ሊል ይችላል፡፡ ገንዘቡ በአጭር ወይም
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በረጅም የመክፈያ ጊዜ ሊገኝ ይችላል፡፡ (ይህም በመንግስት ላይ ያለውን ጫና የጊዜ
ሁኔታ ይወስናል፡፡) ሌላ አማራጭ የፋይናንስ ምንጭ የማይኖር ከሆነ ፕሮጀክት
ፋይናንስ ወደፊት ለመሄድና መንግስት በኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቱ ምክንያት
የሚያገኘውን ሰፋ ያለ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያገኝ ይፈቅድለታል፡፡
የፕሮጀክት ፋይናንስ ልውውጦች/ግብይቶች በበርካታ አካላት ተሳትፎ፣ በፋይናንስ
ሰነዶች ፣ በህግ ሰነዶች እንዲዚሁም በሚያስፈልገው ጥልቅ ፍተሻ ምክንያት ወጪ
ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ ለህግ ምክር፣ ለወኪሎችና ለአስተባባሪዎች ውሉን
ከማዘጋጀት፣ ዋስትናውን ከመያዝና ከሌሎች ወጪዎች ጋር ተያይዞ የሚከፈል
ክፍያ ይኖራል፡፡
ፕሮጀክት ፋይናንስ በመንግስት ከሚደረግ ፋይናንስ ይልቅ ተጨማሪ ውስብስብ
ነገሮችን ይኖሩታል፡፡ የተለያዩ አካላትን ማስተባበርና ማቀናጀት ይፈልጋል፡፡
ማስተባበሩ የራሱ የሆኑ መዘግየቶችን ይፈጥራል፡፡ ከጊዜና ከገንዘብ አንጻር
ለፕሮጀክቱ ቀደም ብሎ የሚወጣው ወጪ ቀደም ብለው በተጠቀሱት አማራጮች
ውስጥ ካለው ወጪ ሊበልጥ ይችላል፡፡
ከዚህ በታች ያለው ምስል ዓይነተኛ የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መዋቅርን ያሳያል፡፡
ትኩረት የሚያደርገው ከፕሮጀክት መዋቅሩ ይልቅ በፋይናንስ አወቃቀሩ ላይ ነው፡፡
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ጥንካሬዎች፡
•

ከመንግስት ገንዘብ አይፈለግም

•

የፕሮጀክቱን ስጋት ኃላፊነቱን ለመሸከም ፍላጎቱና አቅሙ ላላቸው አካላት
መስጠት ይቻላል፡፡

•

ጥልቅ ግምገማ/ፍተሻ እና የአፈጻጸም ዋስትና በፕሮጀክት ኩባንያው
ይፈለጋል፡፡

አሉታዊ ጎኖች፡
•

ውስብስብ የማስተባበር ተግዳሮቶች

•

ፕሮጀክቶችን ወደስራ ለመግባት ጊዜ ሊወስድ ይችላል፡፡

•

መጀመሪያ የሚወጣ ከፍ ያለ ወጪ
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3.2.
የፕሮጀክት
መሰረታዊ ነጥቦች

ፋይናንስ

ከላይ እንደተገለጸው ፕሮጀክት ፋይናንሲንግ አንድን ፕሮጀክት በባለቤትነት
እንዲይዝ፣ እንዲገነባና እንዲያስተዳድር በልዩ ሁኔታ የተቋቋመን ኩባንያ ፋይናንስ
ማድረግ ነው፡፡ በኩባንያው ባለድርሻዎች ላይ ብድር ማስመለሻ የተወሰነ
ወይም ምንም የእርምጃ አማራጭ ስለማይኖር በርከት ያሉ የገንዘብ ምንጮች
ወይም በርከት ያሉ ኢንቬስተሮች ኩባንያው ወደፊት የሚኖረውን የገንዘብ ፍሰት
ታሳቢ አድርገው ፋይናንስ ያቀርባሉ፡፡

የፕሮጀክት ኩባንያው ሚና
የፕሮጀክት ኩባንያው ፕሮጀክቱን በባለቤትነት እንዲይዝ፣ እንዲገነባና
እንዲያስተዳደር የተቋቋመ አዲስ፣ ህጋዊ ሰውነት ያለውና ከለላ የሚደረግለት አካል
ነው፡፡ ይህ አካል የልዩ ዓላማ ኩባንያ ወይም የልዩ ዓላማ አካል በመባል ይታወቃል፡፡
አንድ ፕሮጀክት በተወሰነ መልኩ መሰረተ ልማት ወይንም ሌላ የሚተዳደር ሀብት
መገንባትን ይጠይቃል፡፡ በኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ዐውድ ፕሮጀክቶች የኃይል
ማመንጫዎች፣ የማስተላለፊያ መስመሮች ወይም ማከፋፈያ ጣቢያዎች ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡

በባለድርሻዎች ላይ የተወሰነ ወይም ምንም ግዳጅ የሌለው
ፋይናንሲንግ
ፕሮጀክት ፋይናንስ በባለድርሻዎች ላይ ብድርን የመመለስ የተወሰነ ወይም
ምንም ግዳጅ የሌለው ፋይናንሲንግ ተብሎ ይታወቃል፡፡ አባባሉ እንደሚገልጸው
የተወሰነ ግዴታ ባለው ፋይናንሲንግ ባለድርሻዎች ኩባንያው የወሰደውን ብድር
እንዲመልስ በራሳቸው ላይ የተወሰኑ ግዴታዎች አሉባቸው፡፡ ምንም ግዴታ
በሌለበት አካሄድ ደግሞ ባለድርሻዎች ኩባንያው ለወሰደው ብድር ምንም
ግዴታ አይኖርባቸውም፡፡ የግዳጁ መጠን ከቴክኖሎጂ እንደዚሁም ከግንባታና
አስተዳደር ውስብስብነት አንጻር ከፕሮጀክቱ ባህርይ በሚመነጩ ስጋቶች ላይ
ተመስርቶ የሚወሰን ነው፡፡
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የእዳ እና የሀብት ተሳታፊዎች
ስፖንሰሮች/አልሚዎች
የፕሮጀክት ስፖንሰሮችና አልሚዎች ፕሮጀክቱን የሚጠነስሱ፣ የአዋጪነት ጥናት
የሚያካሂዱ፣ ድርድር የሚያካሂዱ እና ትክክለኞቹን ኢንቬስተሮችና አበዳሪዎች
የሚመርጡ ናቸው፡፡ አልሚዎቹ መጀመሪያ ላይ ወጪ የሚያወጡ ሲሆን
የፕሮጀክት ፋይናንሱ ከተተገበረ በኋላ ግን ወጪያቸው ከተወሰነ ትርፍ ጋር
ይመለስላቸዋል፡፡ አልሚዎቹና ስፖንሰሮቹ ከተጨማሪ ኢንቬስተሮች ጎን ለጎን
ሀብት ፈሰስ ስለሚያደርጉ የፕሮጀክቱ ባለድሻዎች ወይም ሀብት አቅራቢዎች
ተብለው ይጠራሉ፡፡
የብድር ወይም የሀብት አቅራቢዎች
የፋይናንስ ምንጮች የተለያዩ የብድር አቅራቢዎች ወይም የሀብት/ካፒታል
ኢንቬስተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ የሀብት ኢንቬስተሮች ከአበዳሪዎች የበለጠ የስጋት
ኃላፊነትን ስለሚሸከሙ ላፈሰሱት ሀብት ተመጣጣኝ የሆነ ትርፍ ይፈልጋሉ፡፡
በትልልቅ ግብይቶች እንደዚህ ዓይነት በርካታ ኢንቬስተሮች ወይም
የኢንቬስትመንት ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ኢንቬስት የሚያደርጉትም በተለዩ
ንኡስ ክፍሎች ላይ ሲሆን የሚኖሯቸውም የባለቤትነት መብቶች የተለያዩ ናቸው፡፡
በተመሳሳይ መልኩ የአበዳሪዎች ቡድን የተለያዩ የንግድ ባንኮችን (የሀገር ውስጥ
ወይም ዓለማቀፍ)፣ የልማት የገንዘብ ተቋማትን፣ ዓለማቀፍ የልማት ባንኮችን፣
የወጪ ንግድ ብድር ተቋማትን፣ የጡረታ ፈንዶችንና ሌሎችን የሚያካትት ሲሆን
እያንዳንዳቸው የተለያዩ የብድር ሁኔታዎች፣ የክፍያ ጊዜዎች፣ የብድር መያዣዎች፣
የዋጋ ተመኖች እና የብድር ዋስትናን በተመለከተ የተለያዩ ደረጃ አሰጣጦች
ሊኖሯቸው ይችላል፡፡ለኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚሆን ፋይናንስ ምንጮች በዚህ
ሰነድ ንኡስ ክፍል 3.3 በዝርዝር ተብራርተዋል፡፡
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የግብይት አማካሪዎችና አመቻቾች
ትክክለኛውን የሀብትና የብድር ፈሰስ ምጣኔ መወሰን ውስብስብ ሲሆን
የፋይናንስና የህግ ሰነዶችን ስብጥር ይፈልጋል፡፡ የግብይት አማካሪዎች
ስፖንሰሮችን የካፒታል መዋቅሩን በማስተካከልና ትክክለኛውን የፋይናንስ
አቅርቦት የሚያንጸባርቁ የፋይናንስ ሞዴሎችን በመስራት ሊያግዙ ይችላሉ፡፡
የብድር አመቻቾች ደግሞ ብድሮቹን በማምጣት፣ የብድሮቹን ሁኔታ በመደራደር፣
እንደዚሁም የጥናት ስራውንና አንዳንድ የፋይናንስ ፓኬጆች ትግበራን
በማስተባበር እገዛ ያደርጋሉ፡፡ በአንዳንድ ፕሮጀክቶች የተለያዩ የገንዘብ
አቅርቦቶችን የሚያመቻቹ የዚህ ዓይነት በርካታ አመቻቾች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡
የዋስትና ወኪሎችና የማስተባበር ወኪሎች
አበዳሪዎች ብድሩን ከማቅረባቸው በፊት የተወሰኑ ዋስትናዎች እንዲቀመጡ
ይጠይቃሉ፡፡ በርካታ አበዳሪዎች በሚኖሩበት ጊዜ ዋስትናውን በጋራ የሚይዙት
ሲሆን እንደሀገሩ ህግ ዋስትናው በዋስትና ትረስት ውስጥ ሊያዝ ይችላል፡፡ የዋስትና
ወኪል የሚሾመው በተበዳሪው የተሰጠውን ዋስትና እንዲያስተዳድርና አበዳሪው
ግዴታዎችን ለማስፈጸም በሚያደርገው ጥረት በአበዳሪና በተበዳሪ መካከል
የሚኖሩ ልውውጦችን እንዲስተባብር ነው፡፡
በርካታ ግብይቶችን በሚያካትት አንድ ግብይት ላይ የማስተባበር ወኪሎች ሚና
አበዳሪዎችን ወክሎ የብድር ጥያቄዎቸንና የብድር ክፍያ ጥያቄዎችን ማስተናገድ፣
ተበዳሪዎችን መቆጣጠርና አጠቃላይ በአበዳሪና ተበዳሪ መካከል ያሉ ንግግሮችን
ማስተባብር የመሳሰሉ ስራዎችን መስራት ነው፡፡

የፋይናንስ ሰነዶች
የአጠቃላይ ግዴታዎች ስምምነት

የአጠቃላይ ግዴታዎች ስምምነት በተለያዩ የብድር ስምምነቶች ውስጥ
በአብዛኛው የሚሰራባቸውን አጠቃላይ የብድር ሁኔታዎች ያካትታል (ለምሳሌ
የብድር

አቅርቦት

ቅድመ

ሁኔታዎች፣

ተበዳሪዎች፣

ብድር

መክፈል

የማይቻልባቸው ሁኔታዎች፣ ውክልና እና ሌሎችም ጉዳዮች) ፡፡ የአጠቃላይ
ግዴታዎች ስምምነት ሰነድ ረጅምና በርካታ ተቀጥላ ሰነዶች ያሉት ሰነድ ነው፡፡
በፕሮጀክት ኩባንያውና በአበዳሪዎች መካከል ቁልፍ የሆነ የፋይናንስ ሰነድ ነው፡፡
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የብድር ሁኔታ ስምምነት
የእያንዳንዱ ብድር የተለዩ ግዴታዎችና ሁኔታዎች (የብድር መመለሻ ጊዜ፣
የአከፋፈል ሁኔታ፣ የዋጋ ተመን) በፕሮጀክት ኩባንያውና በአበዳሪዎች መካከል
በብድር ስምምነቶች ላይ ተዘርዝረው ይቀመጣሉ፡፡
የዋስትና ሰነዶች
አበዳሪዎች ላቀረቡት ብድር ከፕሮጀክት ኩባንያውና ከአጠቃላይ ንብረቱ ዋስትና
ይጠይቃሉ፡፡ የዋስትና ፓኬጆች እንደየሀገሩ ህግ የሚለያዩ ሲሆን በአብዛኛው ግን
ዋስትናው የፕጀክት ኩባንያ ድርሻዎችን፣ የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ
ሀብቶቹን ላይ እና በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ስምምነቶችና መብቶችን ያጠቃልላል፡፡
የተለመዱት የዋስትና ሰነድ ዓይነቶች ሞርጌጆች፣ የቃልኪዳን ሰነዶች፣ የንብረት
መያዣዎች ናቸው፡፡ እንደየሀገሩ ህግ ሁኔታ ሶስተኛ ወገኖች (የመንግስት አካላት እና
ተቋራጮች) ስለዋስትናዎቹ እንዲያውቁ ሊደረጉ አንዳንድ ጊዜም የፕጀክት
ኩባንያው
ዋስትናዎቹን
ስለመስጠቱ
እውቅና
እንዲሰጡ
ወይም
መስማማታቸውን እንዲገልጹ ይጠበቅባቸዋል፡፡
የአካውንት ስምምነት
አበዳሪዎች ክፍያ የሚፈጸምባቸውን ቅደም ተከተሎች በመዘርዘር የፕሮጀክት
ኩባንያውን የገንዘብ ፈሰስ መቆጣጠር ይፈልጋሉ፡፡ በተለምዶ ይህ የክፍያ ፍሰት
ተብሎ ይጠራል፡፡ አበዳሪዎች የተወሰኑ የባንክ ሂሳቦች እንዲከፈቱና ገንዘቡ በክፍያ
ፍሰቱ መሰረት በባንክ ሂሳቦች መካከል እንዲንቀሳቀስ ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ የገንዘቡ
ፍሰት በአካውንት ስምምነቱ መሰረት ይፈጸማል፡፡

የክፍያ ፍሰቱ ከፕሮጀክቱ መጀመሪያ ጀምሮ የክፍያዎች ቅደም ተከተል
እንደሚሰጠው ቅድሚያ መሰረት እንዲዘጋጅ ያስችላል፡፡ 1) ስራው እንዳይስተጓጎል
ግብርና ደሞዝ የመሳሰሉ ወጪዎቹን መሸፈን እንዲችል፣ 2) አበዳሪዎች ብድራቸው
እንዲከፈላቸው፣ 3) በቂ የብድር መክፈያ ክምችት እንዲኖር 4) የፕሮጀክት
ስፖንሰሮችና የትርፍ ክፍፍላቸውን እንዲወስዱ ወይም ከባለድርሻዎች ላይ የተወሰደ
ብድር እንዲከፈል፡፡ የክፍያ ፍሰቱ የትርፍ ክፍፍል ከመደረጉ በፊት እስከ አስር
የሚደርሱ ሌሎች የክፍያ ቅድሚያዎች ሊኖሩት ይችላል፡፡
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በአበዳሪዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት

የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት የተለያየ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ እንዳንዶቹ
የአካባቢ ጥበቃ፣ የማህበራዊና ሌሎች የፖሊሲ መመሪያዎች ላይ ያተኩራሉ፡፡
የውጪ ንግድ ብድር ተቋማት ከእነሱ ሀገር በሚገዙ እቃዎች ላይ ተጽእኖ
በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ያተኩራሉ፡፡ የንግድ አበዳሪዎች ብድሩ ላይመለስ
በሚችልበት ሁኔታ ላይ ጠበቅ ያለ እይታ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ዝቅተኛ ደረጃ
ያላቸው አበዳሪዎች አነስተኛ የውሳኔ አሰጣጥ ስልጣን ወይም የዋስትና መብት
ሊኖራቸው ይችላል፡፡
በአበዳሪዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት እነዚህን ግንኙነቶች ለማስተዳደርና
በድምጽ አሰጣጥ እና በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ያሉ ጉዳዮችን ለመዳኘት ያገለግላል፡፡
ከብድር ዋስትናው ምን ምን ያህሉ ለተቋማቱ እንደሚከፋፈልም ይወስናል፡፡
የክለላ (Hedging) ሰነዶች
አበዳሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ከውጭ ምንዛሪ ጋር፣ ከወለድ ምጣኔ ጋር እና/ወይም
ከእቃ ዋጋ ልዩነት ጋር የተያያዙ ስጋቶችን የፕሮጀክት ኩባንያው እንዲከልልላቸው
ይጠይቃሉ፡፡
ይህም በተለያየ መንገድ የተለያዩ የክለላ መንገዶችን በመጠቀም ሰነዱ ላይ
ሊቀመጥ ይችላል፡፡ እነዚህን የክለላ መንገዶች በአብዛኛው የሚያቀርቡት ደረጃው
ከፍ ያለ ብድር (senior debt) የሚያቀርቡት የፋይናንስ ተቋማት ራሳቸው
ናቸው፡፡
ቀጥታ ስምምነቶች
አበዳሪዎች የፕሮጀክት ኩባንያው የሚገባቸው ቁልፍ የሚባሉት የፕሮጀክት ውሎች
አካል ስላልሆኑ ከፕሮጀክት ኩባንያው ጋር ውል ከሚፈራረሙ አካላት (ተፈራራሚ
አካላት) ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የላቸውም፡፡ ለአበዳሪዎቹ መብቶች እውቅና
ለመስጠት አበዳሪዎች በአንዳንድ ፕሮጀክቶች በራሳቸውና በተፈራራሚው አካል
መካከል ቀጥተኛ ውል እንዲገባ ይጠይቃሉ፡፡
ቀጥታ ስምምነቶች ከእነዚህ ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ድንጋጌዎች
ሊኖሯቸው ይችላል፡ሀ) አበዳሪው በስምምነቶቹ ውስጥ (ለምሳሌ የግልና የመንግስት አጋርነት
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ስምምነት፣ የመንግስት ድጋፍ፣ የማስተዳደርና የጥገና ኮንትራት) ያሉ የፕሮጀክት
ኩባንያውን መብቶች በዋስትና መያዙን ከተፈራራሚው ወገን (ለምሳሌ የኃይል
አከፋፋይ፣ መንግስት፣ የግንባታ ተቋራጭ፣ የአስተዳደርና ጥገና ተቋራጭ) እውቅና
መስጠት፤
ለ) በተፈራራሚው ወገን በኩል ለአበዳሪዎቹ ሳያሳውቅ የፕሮጀክት ስምምነቱን
እንዳያቋርጥ ስምምነት፤
ሐ) ብድሩን መመለስ የማይችል ከሆነ ወይም ሌላ የግዴታ ማስከበር እርምጃ
በሚያስፈልግበት ጊዜ አበዳሪዎቹ የፕሮጀክት ኩባንያውን ሊተኩት ወይም ጣልቃ
ገብተው የፕሮጀክት ኩባንያውን ግዴታዎች በፕሮጀክት ስምምነቱ መሰረት ሊወጡ
እንደሚችሉ እውቅና፤ እና/ወይም
መ) የፕሮጀክት ስምምነቱ አበዳሪዎች ግብዓት የመስጠት እድል ሳያገኙ ቀደም ብሎ
የተፈረመ ከሆነ አበዳሪዎቹ እንዲካተት የሚፈልጉት የውል ማሻሻያ ያካትታል፡፡
ቀጥታ ስምምነቶች አንዳንድ ጊዜ የሶስተኛ ወገን ስምምነቶች ተብለው ይታወቃሉ፡፡
የባለድርሻዎች ስምምነቶችና የሀብት መብት ስምምነቶች

የባለድርሻዎች ስምምነቶች መብቶቻቸውንና ግዴታዎቻቸውን በመዘርዘር
በባለድርሻዎች መካከል ያሉ ግንኙነቶችን ለማስተዳደር ይጠቅማሉ፡፡ የሀብት
መብት ስምምነቶች ደግሞ ሀብቶች የሚንቀሳቀሱበትን መንገድና የእያንዳንዱን
ሀብት አቅራቢ መብቶች ይዳኛሉ፡፡
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3.3. የፋይናንስ አቅርቦት ምንጮች
ፕሮጀክቶች በአብዛኛው ፋይናንስ የሚደረጉት በብድርና በሀብት ጥምረት ነው፡፡
በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ በሁለቱ መካከል ያለው ምጣኔ የአጠቃቀም ምጣኔ
ይባላል፡፡
የአጠቃቀም ጥመርታው በፕሮጀክቱ ውስጥ ባለ ብድር ለመክፈል የሚያስችል
የገንዘብ ፍሰት ብዛት እና ታሳቢ በሚደረጉ የፕሮጀክት ስጋቶች ላይ ይወሰናል፡፡
የአጠቃቀም ምጣኔው ልክ በመንግስት ላይ የሚያመጣቸው የተለያዩ ተጽእኖቸዎች
አሉ፡፡ ከአበዳሪ አንጻር የምጣኔው ልክ የዘርፉን አካሄዶችና ታሳቢ የሚደረጉ
የፕሮጀክት ስጋቶችን ግምት ውስጥ ያስገባል፡፡ መንግስት ለፕሮጀክቱ ብድር
ግዴታዎች እገዛ የሚሰጥ ከሆነ (ለምሳሌ የብድሩን መጠን የሚያካትትካሳ
በመክፈል) መንግስት የአጠቃቀም ምጣኔውን ልክ መረዳቱ የብድሩን ግዴታዎች
ለመወጣት መቀመጥ ያለበትን መጠባበቂያ ገንዘብ ለመወሰን ይረዳዋል፡፡ በሌላ
በኩል የአጠቃቀም ልኬቱ አነስተኛ ከሆነ (ማለትም አነስተኛ ብድርና ከፍ ያለ ሀብት
ጥቅም ላይ ከዋሉ) የኃይል አቅርቦት ዋጋውን ይጨምረዋል፡፡ ምክንያቱም ሀብት
አቅራቢዎች ከብድር አቅራቢዎች የበለጠ ትርፍ ከፕሮጀክቱ ስለሚፈልጉ ነው፡፡

የፋይናንስ አቅርቦት ዓይነቶች
ለአንድ ፕሮጀክት ኩባንያ ሊጠቀማቸው የሚችሉ የተለያዩ የፋይናንስ አቅርቦት
ዓይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም በፕሮጀክቱ ውስጥ ከተቀመጡት የተለያየ የመክፈያ
ጊዜና የወለድ መጠን ካላቸው ልዩ ልዩ የፋይናንስ መዋቅር ደረጃዎች ጋር ይገናኛሉ፡፡
የተለያዩ አበዳሪዎች ከፕሮጀክቱ ዓላማዎች የተለዩ ዓላማዎች ይኖሯቸዋል፡፡ ይህም
በፋይናንስ አቅርቦት ላይ የሚኖራቸውን የተሳትፎ መጠንና የክፍያውንም መጠን
ይወስናል፡፡
የአንድ ብድር ደረጃ (ማለትም ከሌሎች የገንዘብ ምንጮች አንጻር ሊከፈልበት
የሚገባው ቅድሚያ) በፕሮጀክቱ የብድር ክፍያ የገንዘብ ፍሰት ይወሰናል፡፡
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ከፍ ያለ ደረጃ ያለቸው እና ዝቅ ያለ ደረጃ ያላቸው ብድሮች
ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ብድር ብዙውን ጊዜ ፕሮጀክቱ ውስጥ በሚሳተፉ በርከት ባሉ
የፋይናንስ ተቋማት ይቀርባል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ዓይነት ብድር ጠቀም
ያለ መጠን ያለው ፋይናንስ ለፕሮጀክቱ ያቀርባል፡፡ ለአብዛኞቹ የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቶች የሚፈለገው አስር ዓመትና ከዚያ በላይ የመክፈያ ጊዜ ያለው ጠቀም
ያለ ብድር ነው፡፡
ከፍ ያለ ደረጃ እንዳለው ብድር ሁሉ ዝቅ ያለ ደረጃ ያለው ብድርም በተለያዩ
ተቋማት የሚቀርብ ነው፡፡ ከፍ ያለ ደረጃ ካላቸው ብድሮች ጋር ያለው የደረጃ
ልዩነት ባለው የገንዘብ ፍሰትና የተወሰኑ የውል መብቶች ጋር የተያያዘ ነው፡፡
ደረጃው ዝቅ ያለ ስለሆነ ይህ ዓይነት ብድር ወደድ ያለ ነው፡፡
እንደዚህ ዓይነት ብድሮችን በአብዛኛው የሚያቀርቡ ተቋማት፡የልማት የፋይናንስ ተቋማት
የልማት የፋይናንስ ተቋማት ልማት ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ ሌሎች የግል ፋይናንስ
አማራጮች ውስን በሆኑባቸው ገበያዎች ውስጥ በንቃት ይሳተፋሉ፡፡ የልማት
የፋይናንስ ተቋማት ዝቅ ያለ የክፍያ ተመን ያቀርባሉ፣ ረጅም የብድር መክፈያ
ጊዜን ያቀርባሉ፣ ግልጽነት እንዲኖር ያደርጋሉ፣ እንደዚሁም ከፍተኛ ስጋት
ባሉባቸው አካባቢዎች ለኢንቬስተሮች ሽፋን ይሰጣሉ፡፡ ዓላማቸው የመንግስት
ትልሞችን መደገፍና በኃላፊነት ወሰናቸው ውስጥ ላሉ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ
ማድረግ ነው፡፡ የልማት የፋይናንስ ተቋማትና ዓለማቀፍ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ
ለማድረግ ዝርዝር የሆኑ የአካባቢ ጥበቃ እና ማህበራዊ መስፈርቶችን
ያስቀምጣሉ፡፡
ከእነዚህ ዓይነት ተቋማት ዋነኛው የሆነው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የልማት
ፋይናንስ ተቋም የሆነው የውጭ የግል ኢንቬስትመንት ኮርፖሬሽን (OPIC) ነው፡፡
ተቋሙ ተልእኮውን የሚወጣው የንግድ የገንዘብ አቅርቦቶች በሌሉባቸው ቦታዎች
ለኢንቬስተሮች የፋይናንስ አቅርቦት፣ የፖለቲካ ስጋት መድን፣ እና ለግል የካፒታል
ኢንቬስትመንት ድጋፍ በማድረግ ነው፡፡ የተቋሙ ብድሮችና ዋስትናዎች የፖለቲካ
ስጋት ማስቀሪያዎች፣ የግል ካፒታል ማደራጃዎች፣ የንግድ ብድሮችና የስፖንሰር
ኢንቬስትመንቶች ናቸው፡፡
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አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገራት የልማት የገንዘብ ተቋማት ያሏቸው ሲሆን እነዚህም
የፈረንሳዩን ፕሮፓርኮ፣ የኔዘርላንዱን ኤፍኤምኦ፣ የጀርመኑን ዲኢጂ፣ የእንግሊዙን
ሲዲሲ፣ የስፔኑን ኮፋይድስ ኤስ ኤ እና ሌሎችንም እንደ ስካንዲቪያን ፊንፈንድ፣
ኖርፈንድ፣ አይኤፍዩ እና ስዊድፈንድ የመሳሰሉ አነስተኛ ተቋማት ያጠቃልላሉ፡፡
ሌሎች የልማት የፋይናንስ ተቋማት በአፍሪካ የሚገኘውን የደቡባዊ አፍሪካ
የልማት ባንክንና በእስያ የሚገኙትን የቻይና ልማት ባንክን፣ የጃፓን ልማት
ባንክንና የኮሪያ ልማት ባንክን ያጠቃልላሉ፡፡
ዓለማቀፍ ድርጅቶች
ዓለማቀፍ ድርጅቶች መንግስታት በአባልነት የሚሳተፉባቸው ዓለማቀፍ ተቋማት
ሲሆኑ እነዚህም የዓለም ባንክን፣ ዓለማቀፍ የፋይናንስ ኮርፖሬሽንን፣ ዓለማቀፍ
የኢንቬስትመንት ዋስትና ኤጀንሲን፣ የኢንተር-አሜሪካ የልማት ባንክ፣ የአውሮፓ
ባንክ ለመልሶ ግንባታና ልማት፣ የእሲያ ልማት ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክን
ያካትታሉ፡፡ ሁሉም ተቋማት የስራዎቻቸው አብዛኛው ክፍል ልማት ላይ ያተኮረ
ነው፡፡
ከዓለምዓቀፍ ድርጅቶች መካከል የዓለም ባንክ፣ የዓለማቀፍ ባንክ ለመልሶ
ግንባታና ልማት (IBRD) ፣ ዓለማቀፍ የልማት ማህበር (IDA)፣ የአፍሪካ ልማት
ባንክ (AfDB)፣ የኢንተር አሜሪካ የልማት ባንክ (IaDB) እና ሌሎችም የተወሰኑ
የመንግስት ግዴታዎችን በመሸፈን ለፕሮጀክቶች የዋስትና ድጋፍ ይሰጣሉ፡፡
ዋስትናዎቹ አበዳሪዎችንና ተበዳሪዎችን ከብድርና ፖለቲካ ስጋት ለመከላከል
ይረዳሉ፡፡
IFC እናAfDB, እንደዚሁም ሌሎች የተለያዩ የብድር ማሻሻያዎችን ይሰጣሉ፡፡ እነዚህም
የግል ዘርፍ ፋይናንስ አቅርቦትን ለማደራጀት ለግል ዘርፉ ፕሮጀክቶችና ኩባንያዎች
ከፊል የብድር ዋስትናዎችን መስጠትን ያካትታሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በ ቢ-ብድር
ፕሮግራሞቻቸው ሌሎች አበዳሪዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ያላቸው የተመራጭ
አበዳሪነት ደረጃ ከእነሱ ተወስደው ለሚከፋፈሉ ብድሮች የ pro rata እና pari passu
ደረጃ ያሰጣሉ፡፡
የፖለቲካ ስጋት መድን (ኢንሹራንስ) አቅራቢዎች
ለፕሮጀክት ስፖንሰሮች፣ ለንግድ ብድር አቅራቢዎች እና ለከለላ አቅራቢዎች የፖለቲካ ስጋት
መድን የሚሰጡ በርካታ ተቋማት አሉ፡፡ እነዚህ የፖለቲካ ስጋት መድን አቅራቢዎች MIGA
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ን፣ OPICን ፣ATIን እና EIBን ያካትታሉ፡፡ የፖለቲካ ስጋት መድን ፖሊሲዎች ጦርነትና
ረብሻን፣ የኮንትራት መጣስን ጨምሮ በርካታ ስጋቶችን ይሸፍናሉ፡፡ የፖለቲካ መድን ፖሊሲዎች
በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ በርካታ የፋይናንስ አቅርቦት ምንጮችን ይሸፍናሉ፡፡ ለምሳሌ MIGA
የሚሰጠው የፖለቲካ ስጋት መድን የብድር አገልግሎትንም ሆነ የስፖንሰር ሀብትን
ይሸፍናል፡፡ ለከለላ መጣስ ወጪዎችም ሽፋን ይሰጣል፡፡ የመንግስት አካላትን የክፍያ
ግዴታዎች ስለሚሸፍን የፖለቲካ ስጋት መድን እንደ ብድር ማሻሻያ ሊታይ ይችላል፡፡
ንግድ ባንኮች
የንግድ ባንኮች በፕሮጀክት ገንዘብ አቅርቦት ውስጥ የሚሳተፉ በግል ባለቤትነት
ስር ያሉ ባንኮች ናቸው፡፡ እነዚህ ተቋማት በአብዛኛው በማእከላዊ ባንኮችና
በሌሎች ዓለማቀፍ የባንክ ስራ ደንቦች ቁጥጥር ይደረግባቸዋል፡፡ ይህም በገንዘብ
መጠን፣ በስጋት መጠን እና ዋጋ ላይ ተጽእኖ ያደርጋል፡፡
የውጪ ንግድ ብድር ተቋማት
የውጭ ንግድ ብድር ተቋማት የሚቋቋሙት በአንድ ሀገር መንግስት ሲሆን
ዓላማቸውም የሀገሪቱ ምርቶችና አገልግሎቶች ወደውጭ እንዲሸጡ ማድረግ
ነው፡፡ ተቋማቱ ለአንድ ግብይት ሽፋን የሚሰጡት በዋስትና መልክ ወይንም
በቀጥታ የዋስትና ክፍያ ነው፡፡ እነዚህ የዋስትና ሽፋኖች ወይም ማስተማመኛዎች
የንግድ እና የፖለቲካ ስጋት ሽፋን ጥምረት ወይም የፖለቲካ ስጋት ሽፋን ብቻ ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡
የውጭ ንግድ ብድር ተቋማት በሚሳተፉበት ጊዜ ላኪዎች ተወዳዳሪ የሆኑ የቢዝነስ
ተርሞችን ያቀርባሉ፡፡ የውጪ ንግድ ብድር ተቋማት የንግድ አበዳሪዎች የፖሊቲካ
ስጋቶችን ለመሸከም ፈቃደኛ በማይሆኑበት ጊዜ ትክክለኛ ሽፋን ያቀርባሉ፡፡
የብድር ውላቸውን ለሌሎች የሚሸጡ (Syndication)
የብድር ውልን ለሌላ መሸጥ (Syndication) ማለት ለፕሮጀክቱ ፋይናንስ ያቀረቡ
የመጀመሪያ አበዳሪዎች የተወሰነውን የብድሩን ክፍል ቀደም ባለው የብድር ሂደት
ውስጥ ላልተሳተፉ ሁለተኛ አበዳሪዎች ሲሸጡ ማለት ነው፡፡ የብድር ውል ሽያጮች
በአብዛኛው የሚከናወኑት በትልልቅ ግብይቶች ላይ ነው፡፡ ወደ ሽያጭ የሚያስገቡ
የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ለመጀመሪያዎቹ
አበዳሪዎች የተወሰነ የገንዘብ እፎይታ ለመስጠት እና በሁለተኛ ገበያዎች ውስጥ
ኢንቬስትመንት ለማካሄድ ሊካተቱ ይችላሉ፡፡
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የሀብት ድርሻ (ስትራቴጂያዊ እና የገንዘብ)

በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ ብድር አቅራቢዎች ብዙውን ጊዜ ስምምነት በተደረበት የአጠቃቀም ምጣኔ
ላይ ተመስርተው የተወሰነ የሀብት ድርሻ ከስፖንሰሩ ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ ይህም በራሳቸው
በሚያደርጉት አስተዋጽኦ መልክ ሊደረግ ይችላል፡፡ ዓይነተኛ የሀብት አቅራቢዎች የሚባሉት፡ስፖንሰር/አልሚ
ስፖንሰሩ/አልሚው አብዛኛውን ጊዜ በርከት ያለ የፕሮጀክቱን የሀብት ድርሻ
የሚይዝ ሲሆን በፕሮጀክት ኩባንያው ውስጥ ድርሻ እንዲወስድና ለፕሮጀክቱ
በስኬት መጠናቀቅ ከሀብት ጋር የተገናኙ ማናቸውንም ግዴታዎች እንዲወጣ
ይጠበቅበታል፡፡ ስፖንሰሮች ተጨማሪ ሀብትን በሁለት መንገድ መስጠት ይችላሉ፡፡
እነዚህም የመጠባበቂያ ሀብት እና የኮርፖሬት ዋስትናዎች ናቸው፡፡ የመጠባበቂያ
ሀብት ፕሮጀክቱ ከተመደበለት በጀት በላይ ከሄደ የሚኖሩ ወጪዎችን ለመሸፈን
ያገለግላል፡፡ የኮርፖሬት ዋስትናዎች ደግሞ ስፖንሰሩ የእናት ኩባንያውን የሂሳብ
መዝገብ (ባላንስ ሽት) በመጠቀም በግንባታው ወቅት ከበጀት መውጣትን
ለመከላከል ሊጠቅሙ ይችላሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ዓይነት ዋስትናዎች
ከግንባታው ጊዜ አልፈው የተወሰኑ ቀድመው የታቀዱ የፋይናንስ መስፈርቶች
እስኪሟሉ ድረስ ለሌሎች የኦፕሬሽናል ስጋቶች መጠባበቂያ ሆነው ያገለግላሉ፡፡
በተጨማሪም አበዳሪዎች ለተወሰነ ጊዜ ለስፖንሰሮች ከሚደረጉ የትርፍ ክፍፍሎች
ላይ እንዲከፈላቸው ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡
የግል የሀብት ወዋጮ/ፈንድ
የግል የሀብት መዋጮዎች በፕሮጀክቱ ላይ ሀብት ኢንቬስት ለማድረግ በሚሰበሰቡ
የኢንቬስትመንት መዋጮዎች መልክ ሊከናወኑ ይችላሉ፡፡ በመዋጮው ውስጥ
የሚገኙት ኢንቬስተሮች የኢንቬስትመንቱን ልክ እና የሚመለስበትን መጠንና
ሁኔታ ይወስናሉ፡፡ ባዘጋጁት የኢንቬስትመንት ቻርተር መሰረት የመዋጮ ቡድኖች
በተለዩ ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቬስት ያደርጋሉ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ መዋጮዎቹ በፈንድ
አስተዳዳሪ የሚተዳደሩ ሲሆን አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለኢንቬስተሮቹ ሆኖ
ፍላጎታቸውን ወክሎ ይሰራል፡፡
ቬንቸር ካፒታል (የማህበረሰብ መዋጮ)
ይህ የሀብት ኢንቬስትመንት በፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ወቅቶች የሚደረግና ከፍተኛ
ስጋት ባለበት ወቅት ለተደረገ ኢንቬስትመንት ተመጣጣኝ ከፍ ያለ ትርፍ የሚጠይቅ
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ነው፡፡ አነስ ባሉ ኢንቬስትመንቶች ለልማት የሚያስፈለገውን ካፒታል ከማህበረሰብ
መዋጮ መሰብሰብ ይቻላል፡፡ እንደዚህ ዓይነት አካሄዶች በትልልቅ ኢንቬስትመንቶች
ላይ የተለመዱ አይደሉም፤ ለትልልቅ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ደግሞ ብዙም
የሚያስኬዱ አይደሉም፡፡
አዎንታዊ ተጽእኖ ላይ ኢንቬስት አድራጊዎች (Impact
Investors)
የተሻለ የገጠር ኤሌክትሪክ ዝርጋታ ወይም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ዘርፍ
አፈጻጸም

ላይ የሚታይ

መሻሻልን ለመሳሰሉ

የማህበረሰብ

ጥቅሞች ሲሉ

ከኢንቬስትመንታቸው አነስተኛ ትርፍ ብቻ የሚቀበሉ የግል ኢንቬስተሮች አሉ፡፡
በአንዳንድ እያደጉ ባሉ ገበያዎች በኃይል አቅርቦት ዘርፍ አዎንታዊ ተጽእኖዎች ላይ
ኢንቬስት የሚያደርጉ ኢንቬስተሮች "መልአክ ኢንቬስተሮች" ይባላሉ፡፡ ለምሳሌ
የአዎንታዊ ተጽእኖ ኢንቬስተሮች የቤተሰብ ወይም የኮፖሬት ፋውንዴሽኖች ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡ የአዎንታዊ ተጽእኖ ኢንቬስተሮች ጥቅም የኮሜርሻል አበዳሪዎች ኢንቬስት
ለማድረግ በማይፈልጉባቸው አካባቢዎች ኢንቬስት በማድረግ አዲስ የሚሞከሩ ሀሳቦች
ተግባራዊ መሆን መቻላቸውን/አለመቻላቸውን ማስመስከር መቻላቸው ነው፡፡

የካፒታል ገበያዎች
የሀገር ውስጥና ዓለማቀፍ የካፒታል ገበያዎች የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን
ፋይናንስ ለማድረግ አራተኛዎቹ ምንጮች ናቸው፡፡ ካፒታል ገበያ የሚለው ስያሜ
ዋስትና ያላቸው ብድሮችና የሀብት መዋጮዎች የሚገዙበትና የሚሸጡበትን ገበያ
ያመለክታል፡፡ በአፍሪካ ውስጥ ለኃይል አቅርቦት በሚደረግ የፋይናንስ አቅርቦት
አውድ ካፒታል ገበያዎች የሀገር ውስጥ ወይም ዓለማቀፍ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በሁለቱ
የገበያ ዓይነቶች ውስጥ ያለው የተሳትፎ ጥልቀት እና የኢንቬስተር ፍላጎት ጉልህ
ልዩነት አለው፡፡ በማደግ ላይ ባሉ ገበያዎች የካፒታል ገበያዎች ገና እያደጉ የሚገኙ
ቢሆንም በሌሎች የዓለም ክፍሎች ግን ለኃይል አቅርቦት ዘርፍ ፋይናንስ
የሚያቀርቡ የተደራጁ የፋይናንስና የሃብት መሳሪያዎች አሉ፡፡
በመጪዎቹ ዓመታት እነዚህ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ የበለጠ ሊስፋፉ ይችላሉ፡፡
ከዚህ በታች የተገለጹትን የፕሮጀክት ቦንዶች፣ ድርሻን ለህዝብ መሸጥ እና አንድ
ፕሮጀክት ወደስራ ከገባና ገቢ ማመንጨት ከጀመረ በኋላ የሚመሰረቱ ኩባንያዎች
እዚህ ውስጥ ይካተታሉ፡፡
የፕሮጀክት ቦንዶች

የፕሮጀክት ቦንድ ቋሚ በሆነ የጊዜ ገደብ ከፕሮጀክቱ ሀብት ላይ ክፍያ
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የሚፈጸምበት የብድር መያዣ ነው፡፡ አሰራሩ በማደግ ላይ ባሉ ገበያዎች በስፋት
ጥቅም ላይ የዋለ ባይሆንም ወደፊት የኤነርጂ ገበያዎች ሲጎለብቱና ለካፒታል
ገበያ ኢንቬስተሮች ሳቢ ሲሆኑ ጥቅም ላይ የመዋል አቅም አለው፡፡ አብዛኞቹ
ኢንቬስተሮች

ዝቅተኛ

ስጋት

የማስተናገድ

ፍላጎት

ያላቸው

ተቋማዊ

ኢንቬስተሮች ናቸው፡፡ ፕሮጀክት ቦንዶች በስፋት ጥቅም ላይ ያልዋሉበት አንዱ
ምክንያት የክፍያ የጊዜ ገደቡ የማይለዋወጥ መሆኑ ነው፡፡
ሉአላዊ እና ንኡስ ሉአላዊ ቦንዶች
የተወሰነ ገቢ የሚያስገኙ የብድር መሳሪዎች የኃይል አቅርቦት ዘርፍን ፋይናንስ
ሊያደርጉ የሚችሉበት ሌላኛው መንገድ ሉአላዊና ንኡስ ሉአላዊ ቦንዶችን መሸጥ
ነው፡፡ ሉአላዊ ቦንድ የተወሰነ የመንግስትን ዓላማ ወይም ፍላጎት ለማሳካት
በመንግስታት ለገበያ የሚወጣ ቦንድ ነው፡፡ ሉአላዊ ቦንዶችን መሸጥ በአፍሪካ
አህጉር ያሉ ሀገራትን ጨምሮ ሀገራት ካፒታል የሚሰበስቡበት የተለመደ መንገድ
ነው፡፡ እስከዛሬ ድረስ ከሉአላዊ ቦንድ ሽያጭ የተገኘን ካፒታል የኃይል አቅርቦትን
ፋይናንስ ለማድረግ የማዋል ዝንባሌ አልታየም፡፡ ነገር ግን ሀገራት ለኃይል አቅርቦት
ፋይናንስ ካፒታል የመሰብሰብ አማራጭ አላቸው፡፡
ንኡስ ሉአላዊ ቦንዶች ንኡስ ሉአላዊ በሆነ አካል ገበያ ላይ የሚውሉ ቦንዶች ናቸው፡፡
(ለምሳሌ የአንድ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ወይም በመንግስት ባለቤትነት ስር
የሚተዳደር አገልግሎት ሰጪ)፡፡ ሉአላዊ-መሰል ቦንዶች ደግሞ በመንግስት
ባለቤትነት ስር ባለ አካል ለገበያ የሚወጡ ቦንዶች ሲሆኑ በቀጥታ ወይም
በተዘዋዋሪ የመንግስት ዋስትና እንዳላቸው ይቆጠራል፡፡ በመንግስት ባለቤትነት
ስር ያለ አካል እንደባለቤትነትና አሰራር አወቃቀሩ ዓይነት ንኡስ ሉአላዊ ወይም
ሉዓላዊ-መሰል ሊሆን ይችላል፡፡ ንኡስ ሉአላዊ እና ሉአላዊ መሰል ቦንዶች በዓለም
ላይ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ ነገር
ግን እያደጉ ባሉ ገበያዎች የተለመዱ አይደሉም፡፡
የቀድሞ ብድርን በአዲስ ብድር መተካት
አንድ ፕሮጀክት እየተገባደደ ሲመጣ እና ስጋቱ አነስተኛ እየሆነ ሲመጣ የፕሮጀክት
ኩባንያው ብድሩን በአዲስ ብድር ሊተካ ይችላል፡፡ ብድርን በአዲስ መተካት ማለት
ቀደም ብሎ የነበረውን ብድር በተሻለ (ለምሳሌ ረዘም ያለ የክፍያ ጊዜ ባለው) አዲስ
ብድር መተካት ማለት ነው፡፡ የብድር ግዴታዎቹ መሻሻል የስጋቱ መቀነስ ነጸብራቅ
ነው፡፡
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ፕሮጀክት ወደስራ ከገባ በኋላ የሚመሰረቱ ኩባንያዎች
የፋይናንስ አቅርቦትን በተመለከተ አዲስ የመጣ ሌላኛው መዋቅር አንድ ፕሮጀክት
ወይም ተከታታይ ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁ በኋላና ወደ ስራ የሚገቡበት ቀን
ሲደርስ የሚመሰረት ኩባንያ ነው፡፡ ይህ ኩባንያ አልሚው/ስፖንሰሩ በፕሮጀክት
ኩባንያው ውስጥ ወይም ወደስራ ገብተው ገቢ ማመንጨት በጀመሩ ኩባንያዎች
ውስጥ ያለውን ድርሻ አካቶ የሚመሰርተው ኩባንያ ነው፡፡ በታዳጊ ገበያዎች ብዙ
ጊዜ የሚታዩ አይደሉም፤ ይህ ግን ገበያዎቹ እያደጉ ሲመጡ ሊለወጥ ይችላል፡፡
ድርሻን ለህዝብ መሸጥ
በመጨረሻም IPO ማለት አንድ የግል ኩባንያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለውን ድርሻ ለህዝብ
ሽያጭ ሲያቀርብ ነው፡፡ IPO በፕሮጀክት ኩባንያው ውስጥ ላሉ ኢንቬስተሮች ከህዝቡ
ካፒታል እንዲሰበስቡ እድል ይሰጣቸዋል፡፡ የገበያ ሁኔታዎችና ኡደቶች እንደዚሁም
የኩባንያው ፋይናንስና አፈጻጸም በድርሻ ሽያጩ መስህብ ላይ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል፡፡
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3.4. የፕሮጀክት ፋይናንስ ልዩ
ገጽታዎች
የብድር ሁኔታ/የብድር መክፈያ ጊዜ ርዝማኔ
የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ከሚፈልጉት ወጪና ከሚወሰደው ከፍተኛ ብድር
አንጻር አንድ ፕሮጀክት ኩባንያ በቂ ገቢ ማግኘት ጀምሮ የስራ አካሄዱን ችግር ውስጥ
ሳያስገባ ብድሩን ለመክፈል ረጅም ጊዜ ሊወስድበት ይችላል፡፡ የፕሮጀክት ፋይናንስ
የረጅም ጊዜ የፋይናንስ አቅርቦት ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ከ12 እስከ 18
ዓመታት የመክፈያ ጊዜ ይኖረዋል፡፡ የመክፈያ ጊዜው የካፒታል ገበያ በሀገሩ ውስጥ
በገባበት ጥልቀት (ማለትም የረጅም ጊዜ ፈንዶች የመገኘታቸው እድል) ይወሰናል፡፡
ይህ ደግሞ ማበደር የሚችሉ የንግድ ባንኮችን ቁጥር ይገድባል (በተለይም ደግሞ
ከውጭ ምንዛሪ ይልቅ በሀገሩ ገንዘብ የሚወሰድ ብድር ካለ፡፡)

በድህረ-መጠናቀቅ ብድርን በአዲስ መተካት
በፕሮጀክት ላይ ያሉ የፋይናንስ አቅርቦት ስጋቶች ሰፋ ባለ መልኩ የቅደመ
መጠናቀቅና የድህረ መጠናቀቅ ስጋቶች ተብለው ይከፈላሉ፡፡ የቅድመ መጠናቀቅ
ደረጃው ፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ ያለበትን ጊዜ የሚገልጽ ሲሆን ድህረ-መጠናቀቅ
የሚባለው ጊዜ የሚጀምረው ልክ ፕሮጀክቱ ወደስራ ገብቶ የገንዘብ ፍሰት
ማምጣት ሲጀምር ነው፡፡
ከፕሮጀክት ስጋቶች ውስጥ ከፍ ያለውን መጠን የሚወስደው በቅደመ መጠናቀቁ
ወቅት እስከ ስኬታማ የማስጀመርና ወደስራ የማስገባት ሂደት ድረስ ያለው ነው፡፡
አንድ ጊዜ ፕሮጀክቱ ተገንብቶ ስኬታማ በሆነ መልኩ ከገባ ይህ ዓይነቱ ስጋት ሙሉ
በሙሉ ይወገዳል፡፡ ፕሮጀክት ኩባንያውም የስጋቱን መቀነስ በመጠቀም ቀሪውን
ብድር በተሻለ ውል (በተሻለ ወለድ እና/ወይም ሁኔታ) መቀየር ሊፈልግ ይችላል፡፡
አበዳሪዎችም ይህንን ስለሚያውቁ የብድር እድሳትን ላለማበረታታት ከክፍያ በፊት
የሚከፈሉ ቅጣቶችን ሊጥሉ ይችላሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ አበዳሪዎች
ስጋቱ ከፍተኛ በነበረበት ጊዜ በቂ የሆነ ትርፍ በማግኘታቸው ሊረኩና ካፒታሉም
ሌላ ቦታ ኢንቬስት ለማድረግ ስለተለቀቀ ደስ ሊላቸው ይችላል፡፡ ይህ ደግሞ
በተለይም ካፒታሉን መልሶ የመጠቀም ፍላጎት ላላቸው የንግድ ባንኮች የበለጠ
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የብድር ስምምነቶች በውስጣቸው የብድር እድሳትን የሚያበረታቱ ማትጊያዎች
ሊኖሯቸው ይችላል፡፡ ለምሳሌ የፕሮጀክት ኩባንያው የፕሮጀክቱን ብድር
እንዲያድስና አበዳሪዎችን እንዲከፍል ለማድረግ የብድር ወለዱ ከመጀመሪያዎቹ
ጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ እያለ እንዲጨምር ይደረጋል፡፡ በተመሳሳይ መልኩም
ፕሮጀክት ኩባንያው ፕሮጀክቱ እየቀጠለ በሄደ ቁጥር ወለዱ እየቀነሰ እንዲሄድ
ሊደራደር ይችላል፡፡ አበዳሪዎች ደግሞ ይህ የሚሆን ከሆነ በብድሩ ጊዜ የሚያገኙት
ጠቅላላ ክፍያ ቀደም ካለው ጊዜ የስጋት መጠን ጋር የተመጣጠነ እንዲሆን ይፈልጋሉ
(ይህም በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ከፍ ያለ የወለድ ምጣኔ ማለት ሊሆን ይችላል፡፡)

የብድር ማራዘሚያዎች
አንዳንድ አበዳሪዎች በተለይም የንግድ ባንኮች ብድር የሚሰጡበት የጊዜ ርዝማኔ
የተገደበ ሊሆን ይችላል፡፡ ፕሮጀክቶች ሌሎች የፋይናንስ አካላት (ለምሳሌ ዓለማቀፍ
ድርጅቶች ወይም ሌሎች የልማት የገንዘብ ድርጅቶች) አሁን ያለውን ብድር የሆነ
ጊዜ ላይ (ለምሳሌ ስራ ከጀመረ ከሁለት ዓመት በኋላ) ቀድሞ በተወሰነ ምጣኔ
እንዲገዙና ለክፍያው ዋስትና እንዲሰጡ ተደርገው ሊዋቀሩ ይችላሉ፡፡ ይህም
ለባንኮቹ የብድር ውል ጊዜያቸውን ያሳጥርላቸዋል፤ ብድሩ በሚታደስበት ጊዜ
የክፍያ ጊዜውን ለማራዘምም ይጠቅማል፡፡ ይህ የብድር እድሳት በፕሮጀክት
ኩባንያው ጥያቄም ሊሆን ይችላል (በወቅቱ ያለውን የገበያ ሁኔታ በመዳሰስ
ሌሎች አማራጮች መኖራቸውን ለማየት)
ለብድር በሀገር ውስጥ ባንኮች ላይ የሚተማመኑ ከሆነ የብድር ማደሱን
የሚያስነሱት ነገሮች አስገዳጅ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይህም ከባላንስ ሽት
ጋር ባሉ መሰናክሎች እና በብድር ውል ርዝማኔ ላይ ባለ ደንብ ምክንያት አጠር ያለ
የብድር ውል ጊዜ እንዲኖር ለማድረግ ነው፡፡ ይህኛው መዋቅር በተለይም ፕሮጀክቱ
ፋይናንስ የሚደረገው በሀገሪቱ ገንዘብ ከሆነ እና በሀገሩ የካፒታል ገበያዎች ላይ
ባለው የገንዘብ እጥረት ምክንያት የተወሰኑ አማራጮች ብቻ ሲኖሩ ጥቅም ላይ
ሊውል ይችላል፡፡

46

FINANCING STRUCTURES

በሀገር ውስጥ ምንዛሪ እና በውጭ ምንዛሪ
ፋይናንስ ማቅረብ ያላቸው አንደምታ
የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች በሀገሩ ምንዛሪ ወይም በውጭ ምንዛሪ ፋይናንስ
ሊደረጉ ይችላሉ፡፡ የሀገር ውስጥ ምንዛሪ ማለት ፕሮጀክቱ የሚገነባበትና ወደስራ
የሚገባበት ሀገር የመገበያያ ገንዘብ ማለት ሲሆን የውጭ ምንዛሪ ደግሞ በርከት
ባለ መጠን በመንግስት ወይም በተቋማት መጠባበቂያ ክምችት ውስጥ ያለ
የውጭ ሀገር ገንዘብ ነው፡፡ እንደ የአሜሪካን ዶላር እና ዩሮ የመሳሰሉ ገንዘቦች
የኃይል አቅርቦትና የመሰረተ ልማት ግብይቶችን ለማከናወን በአብዛኛው ጥቅም
ላይ የሚውሉ የገንዘብ ዓይነቶች ናቸው፡፡ የውጭ ምንዛሬዎች ሀርድ ከረንሲ
ተብለው ይጠራሉ፡፡ በዓለማቀፍ ደረጃ ለክፍያ በሰፊው ተቀባይነት ያላቸውና
በኢንዱስትሪ በከፍተኛ ደረጃ ካደጉ ሀገራት የሚነሱ ምንዛሬዎች እንደማለት ነው፡፡
በውጭ ምንዛሪ ፋይናንስ ማድረግ እንደነባር ልምድ
ከሰሀራ በታች ያሉ ሀገራትን ጨምሮ በማደግ ላይ ባሉ ገበያዎች የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቶች በአብዛኛው ፋይናንስ የሚደረጉት በውጭ ምንዛሪ ነው፡፡ በገንዘብ
እጥረትና በገበያ አለመኖር ምክንያት በኃይል አቅርቦት ፕጀክቶች በሚፈለገው
መጠን ያለ የረጅም ጊዜ ብድርን በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ፋይናንስ ማድረግ
አይቻልም፡፡
በተለይም ደግሞ እንደዓለማቀፍ የንግድ ባንኮች፣ የልማት የገንዘብ ተቋማት፣
የውጭ ንግድ ብድር ተቋማት እና ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች የመሳሰሉ አበዳሪዎች
በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ብድር ማቅረብ አይችሉም፡፡ አንዳንድ የልማት ፋይናንስ
ተቋማት በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ገንዘብ ማቅረብ ቢችሉም ለሀገር ውስጥ ምንዛሪ
ብድር ለማቅረብ የተሻሉት ምንጮች የሀገር ውስጥ ባንኮች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ
በኃይል አቅርቦት ዘርፍ የሀገር ውስጥ ንግድ ባንኮች በሚፈለገው መጠንና ረጅም
የመክፈያ ጊዜ ፋይናንስ ማቅረብ አቅሙ ላይኖራቸው ይችላል፡፡
አበዳሪዎች በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ከሚወሰዱ ብድሮች ይልቅ በውጭ ምንዛሪ
የሚወሰዱ ብድሮችን በአነስተኛ ወለድ ያቀርባሉ፡፡ ምክንያቱም ከውጭ ምንዛሪ
አንጻር ሲታዩ የሀገር ውስጥ ምንዛሪዎች የሚዋዥቁና ለግሽበት የተዳረጉ
በመሆናቸው ነው፡፡ በመሆኑም በውጭ ምንዛሪ ማበደሪያ መጠኖች ዝቅተኞች
ናቸው፡፡ ቀደም ብሎ በሀገር ውስጥ ምንዛሪ መበደር ዋጋው ዝቅ ያለ ነው ተብሎ
ይታመን ነበር ፡፡ ይህ ግን በሀገር ውስጥ ምንዛሪዎች ላይ ያለውን ግሽበትና በቅርብ
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ጊዜ ውስጥ በታዳጊ ሀገራት ውስጥ እየተስፋፋ የመጣውን የምንዛሪ አቅም ቅነሳ
ግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም፡፡

በማደግ ላይ ባሉ ገበያዎች አልሚው የሀገሪቱ የገንዘብ ምንዛሪ ሊጋሽብ ይችላል
በሚል ስጋት በአብዛኛው ክፍያው በውጭ ምንዛሪ የሚከፈልበት የግዢ ስምምነት
ሊፈልግ ይችላል፡፡
በተመሳሳይ የኃይል አከፋፋይ ከተጠቃሚዎች የአገልግሎት ዋጋ የሚሰበስበው
በሀገሩ ምንዛሪ ስለሆነ ገቢውም በዚሁ ምንዛሪ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ገቢ በሀገሩ ምንዛሪ
ተሰብስቦ የኃይል አቅርቦት ፋይናንሱ በውጭ ምንዛሪ ስለሚደረግ የምንዛሪዎች
አለመጣጣምምን ያስከትላል፡፡ ይህ አለመጣጣም ከፍተኛ ስለሚሆን በኃይል
አቅርቦት ላይ የሚደረግን ኢንቬስትመንት የስጋት ሁኔታ ላይ በሚከተሉት መንገዶች
ተጽእኖ ሊያሳርፍ ይችላል፡፡
•

በመጀመሪያ ደረጃ የሀገሩ የገንዘብ ምንዛሬ በሚጋሽብበት ጊዜ እና
መዋዠቅ በሚኖርበት ጊዜ አብዛኛው ክፍያ በውጭ ምንዛሬ በሚከፈልበት
ስምምነት መሰረት የኃይል አከፋፋዩ ለኃይል አምራቹ የሚጠበቅበትን
ክፍያ ለመክፈል ይቸገራል፡፡

•

በሁለተኛ ደረጃ የምንዛሪ ግሽበቱ የኃይል አከፋፋዩን የመክፈል አቅም
ከተፈታተነው የፕሮጀክት ኩባንያው ደግሞ በውጭ ምንዛሪ መክፈል
ያለበትን ብድር መክፈል ሊቸግረው ይችላል፡፡

አንድ አበዳሪ በታዳጊ ሀገር ውስጥ ያለ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክትን ሲያጤንና
የፕሮጀክቱን አዋጪነት ሲመለከት የምንዛሪ ስጋትን ከግምት ውስጥ ያስገባል፡፡ ስጋት
መቀነሻ መንገድ ሳያስተካክል ወይም የወለድ መጠኑን ከፍተኛ ሳያደርግ በፕሮጀክቱ
ውስጥ ላለመሳተፍም ሊያቅማማ ይችላል፡፡
ከዚህ በታች ያለው ምስል የምንዛሪ አለመጣጣሙን የሚያሳይ ነው፡፡
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Potential Currency Mismatch

Project Lender
Funding Sources

Project
Lenders

የውጭና/የሀገር ውስጥ ምንዛሬዎች ጥምር ፋይናንሲንግ
የኃይል አቅርቦት ኢንቬስትመንትን በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ብቻ ፋይናንስ ማድረግ
አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ከፊሉን የፕሮጀክቱን ክፍል በሀገሩ ምንዛሬ ቀሪውን
ደግሞ በውጭ ምንዛሬ ፋይናንስ የማድረግ ጥምር መፍትሄ ማምጣት ይቻላል፡፡
የዚህ አማራጭ ዋናው ጥቅም በምንዛሬ አለመጣጣም ምክንያት የሚከሰቱ
ስጋቶችን ቢያንስ ለተወሰነ የፕሮጀክቱ ክፍል መቀነስ ነው፡፡ ሌላው ጥቅም ደግሞ
በሀገሩ ምንዛሬ የሚደረግ ፋይናንሲንግ የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ምንጮችን
ስለሚስብ በሀገሪቱ የገበያ ጥልቀት እንዲኖር እና በሀገር ውስጥ ገበያ ውስጥ ያለው
የገንዘብ አቅም እንዲሻሻል ማድረጉ ነው፡፡

የከለላ መሳሪያዎች
ከለላ ፕሮጀክት ኩባንያው በምንዛሬ ለውጦች እና በወለድ ምጣኔ ለውጦች
እንደዚሁም በሸቀጦች ዋጋ መወደድ ምክንያት ከሚመጣ ስጋት ራሱን
የሚከላከልበት መንገድ ነው፡፡ የከለላ መሳሪያዎች በጣም ውስብስብ ቢሆኑም
በፕሮጀክት ፋይናንስ ዐውድ ግን በአንጻራዊነት ቀለል ተደርገው ይቀመጣሉ፡፡
አብዛኛውን ጊዜ የከለላ መሳሪያዎቹን የሚያቀርቡት ተቋማት ራሳቸው ከፍተኛ
ደረጃ ያለው ብድር ለፕሮጀክት ኩባንያው የሚያቀርቡ ተቋማት ናቸው፡፡
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የውጭ ምንዛሪ ለውጥ ከለላ
ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው የውጭ ምንዛሪ ለውጥ ከለላ ስምምነት
ፕሮጀክት ኩባንያው ወደፊት ባለ ቀን የሚታሰብ ቀድሞ በተወሰነ ምጣኔ የተወሰነ
መጠን ያለው አንድ ምንዛሪ በሌላ የገንዘብ ምንዛሪ ለመግዛት የሚስማማበት
ነው፡፡ እንደ ገንዘብ ምንዛሪው ሁኔታ ይህ አካሄድ በፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ ውስጥ
ለተወሰነ ጊዜ የምንዛሬ መለዋወጥ ስጋትን ይቀንሳል፡፡ ይህ ደግሞ በርከት ባሉ
ምንዛሬዎች የሚወጡ ወጪዎች ወይም ገቢዎች በሚኖሩበት ጊዜ የበለጠ ጠቃሚ
ይሆናል፡፡
የሸቀጦች ዋጋ ለውጥ ከለላ
በዚህኛው አካሄድ ደግሞ የፕሮጀክት ኩባንያው እንደ ነዳጅ ዘይትና ጋዝ ያሉ
ሸቀጦችን በተወሰነ መጠን ወደፊት በሚታሰብ ቀን ቀድሞ በተቆረጠ ዋጋ ይገዛሉ፡፡
ይህም ለፕሮጀክት ኩባንያውም ሆነ ለአበዳሪዎች ለነዳጅና ለሌሎች ሸቀጦች
በሚወጣው ወጪ መጠን ላይ የተወሰነ ማስተማመኛ ይሰጣቸዋል፡፡
የወለድ ምጣኔ ለውጥ ከለላ
አበዳሪዎች ለፕሮጀክት ኩባንያው ብድር የሚያቀርቡት ቋሚ በሆነ የወለድ ምጣኔ
ወይም ተለዋዋጭ በሆነ የወለድ ምጣኔ ሊሆን ይችላል፡፡ የወለድ ምጣኔው
ተለዋዋጭ በሚሆንበት ጊዜ አበዳሪዎች አንድን ምንዛሬ እንደለንደን የበይነ-ባንኮች
ምጣኔ (LIBOR) ባሉ ባንኮች እርስ በርስ በሚበዳደሩበት የወለድ ምጣኔ ልክ የወለድ
ምጣኔ ሊቆርጡበት ይችላሉ፡፡እንደዚህ ዓይነት ምጣኔዎች ደግሞ በየጊዜው ተቀያያሪ
ስለሆኑና በፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ ውስጥ በሚኖረው የወጪ መጠን ላይ
አለመተማመን ስለሚፈጥሩ አበዳሪዎችና የፕሮጀክት ኩባንያው ይህን ተለዋዋጭ
ምጣኔ ቋሚ ለማድረግ ስለሚፈልጉ የፕሮጀክት ኩባንያው የረጅም ጊዜ የወለድ
ምጣኔ ቅይይር ስምምነት ውስጥ ይገባል፡፡ ምጣኔው ከፍ በሚልበት ጊዜ ፕሮጀክት
ኩባንያው የሚመጣውን የወጪ ልዩነት መክፈል የሚችልበት ፈንድ ከለላ ከሚሰጡ
ባንኮች እንደሚያገኝ ያውቃል፡፡ ከለላ ለሚሰጡት ባንኮች ደግሞ ቋሚ ከሆነው
የወለድ መጠን በላይ እንደማይከፍል ያውቃል፡፡ ስለዚህም የፕሮጀክት ኩባንያው
ለወለድ ምጣኔ ጭማሬዎች ያለውን ተጋላጭነት መገደብ ይችላል፡፡
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3.5.ባለድርሻ አካላት
በኤነርጂ ፕሮጀክት ውስጥ የክፍያ ግዴታው የተገደበ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅር ከዚህ በታች
ባለው ሰንጠረዥ በሚታየው መልኩ በርካታ ባለድርሻ አካላትን ሊያሳትፍ ይችላል፡፡
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3.6. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
ዋና ዋና የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ሞዴሎች
የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ጥቅም ላይ የሚውሉ አራት
የፋይናንስ አቅርቦት ሞዴሎች አሉ፡፡
• የመንግስት

ፋይናንስ አቅርቦት፣

• የአልሚው የፋይናንስ አቅርቦት
•

በተፈጥሮ ሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት ፋይናንስ አቅርቦት

• የፕሮጀክት

ፋይናንስ አቅርቦት

እያንዳንዱ ሞዴል የሚለያየው የፕሮጀክቱን የቅድሚያ ወጪዎች የመሸፈን
ኃላፊነት የየትኛው አካል ነው በሚለው ነው፡፡ እያንዳንዱ አማራጭ ከጊዜ፣ ከወጪ
እና ከመዋቅር ውስብስብነትና ትግበራ ጋር የተያያዙ የራሱ ጥቅሞችና አሉታዊ ጎኖች
አሉት፡፡

የፕሮጀክት ፋይናንስ መሰረታዊ ነጥቦች
የፕሮጀክት ኩባንያው ሚና
የፕሮጀክት ኩባንያው አዲስ፣ ህጋዊ ሰውነት ያለውና፣ ከለላ የሚደረግለት
ፕሮጀክቱን በባለቤትነት እንዲይዝ፣ እንዲገነባና እንዲያስተዳድር ተብሎ የተቋቋመ
አካል ነው፡፡
በባለድርሻዎች ላይ የተገደበ ወይም ምንም የብድር ክፍያ ግዳጅ
የሌለበት የፋይናንስ አቅርቦት
የፕሮጀክት ፋይናንስ በባለድርሻዎች ላይ የተገደበ ወይም ምንም የብድር ክፍያ
ግዳጅ የሌለበት የፋይናንስ አቅርቦት ዓይነት ነው፡፡ የተገደበ የብድር ክፍያ ግዴታ
ባለበት አካሄድ ባለድርሻዎች በኩባንያው ሀብት ላይ ካላቸው መዋጮ በተጨማሪ
የፕሮጀክት ኩባንያውን የብድር እዳዎች ለመክፈል የተገደበ ተጠያቂነት ብቻ
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ይኖርባቸዋል፡፡ ምንም የብድር ክፍያ ግዴታ በሌለበት አካሄድ ደግሞ የፕሮጀክት
ኩባንያውን እዳዎችና ግዴታዎች ለመወጣት ምንም ግዴታ አይኖርባቸውም፡፡
ቁልፍ የብድርና የሀብት መዋጮ ተሳታፊዎችና ባለድርሻ አካላት
በፕሮጀክት ፋይናንስ ግብይት ውስጥ ያሉ ዓይነተኛ ቁልፍ ተሳታፊዎችና ባለድርሻ
አካላት የሚከተሉት ናቸው፡፡
Sponsors / Developers

Debt and Equity Providers

Transaction Advisor and Arranger

Security Agent and Facility Agent

ቁልፍ ሰነዶችና ስምምነቶች
በፕሮጀክት ፋይናንስ ግብይት ውስጥ ቁልፍ የሆኑ ሰነዶች የሚከተሉትን
ያጠቃልላሉ፡፡
Common Terms
Agreement

Facility Agreements

Security Documents

Accounts Agreement

Intercreditor Agreement

Hedging Documents

Direct Agreements

Shareholder Agreements and Equity Subscription
Agreements

የፋይናንስ አቅርቦት ምንጮች
ፕሮጀክቶች በአብዛኛው ፋይናንስ የሚደረጉት በብድርና በሀብት መዋጮ ጥምረት
ነው፡፡ በሁለቱ መካከል ያለው ምጣኔ የአጠቃቀም ምጣኔ ይባላል፡፡ አንድ
መንግስት ለፕሮጀክቱ የብድር ድጋፍ የሚያደርግ ከሆነ የአጠቃቀም ጥመርታውን
በመረዳት የሚኖሩትን አንደምታዎች መወሰን አለበት፡፡
የኢንቬስትመንት ፋይናንስ ዓይነቶች
አንድ የፕሮጀክት ኩባንያ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ የተለያዩ የኢንቬስትመንት ፋይናንስ
አቅርቦት አይነቶች አሉ፡፡ እነዚህም ከፕሮጀክት ፈንድ መዋቅሩ የተለያዩ ደረጃዎች ጋር
ይገናኛሉ፤ የተለያየ የክፍያ ጊዜና የወለድ ምጣኔም ይኖራቸዋል፡፡
የኢንቬስትመንት ፋይናንስ አቅርቦት ዓይነቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡-

54

FINANCING STRUCTURES

ከፍ ያለ ደረጃ ያለውና ደረጃው ዝቅ ያለ ብድር
እንደነዚህ ዓይነት ብድሮችን የሚያቀርቡት በአብዛኛው የልማት የፋይናንስ
ተቋማት፣ ዓለማቀፍ ተቋማት፣ የንግድ ባንኮች፣ የውጭ ንግድ ብድር ተቋማት እና
ያላቸውን ብድር ለሌሎች የሚሸጡ አበዳሪዎች ናቸው፡፡
የሀብት መዋጮ (ስትራቴጂክና የገንዘብ)
ዓይነተኛ የሀብት መዋጮ አቅራቢዎች ስፖንስር/አልሚ፣ የግል የሀብት መዋጮ
ፈንዶች፣ ቬንቸር(የማህበረሰብ) ካፒታል፣ እና አዎንታዊ ተጽእኖዎች ላይ ገንዘብ
የሚያፈሱ ኢንቬስተሮች ናቸው፡፡
የካፒታል ገበያዎች
ካፒታል ገበያዎች የተለያዩ አካላት የብድር እዳዎችን እና የሀብት መዋጮ
መሳሪያዎችን የሚሸጡባቸውንና የሚገዙባቸውን ገበያዎች ያጠቃልላሉ፡፡ እነዚህ
ገበያዎች ዓለማቀፍ እና የሀገር ውስጥ የካፒታል ገበያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በታዳጊ
ገበያዎች የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ ለማድረግ የብድርና የሀብት
መዋጮ ሽያጭና ግዢ የሚካሄድባቸው ገበያዎች ገና በማደግ ላይ ያሉ ሲሆኑ
በመጪዎቹ ዓመታት እየተስፋፉ ሊመጡ ይችላሉ፡፡
ከካፒታል ገበያ መሳሪያዎች መካከል ጥቂቶቹ፡•

የፕሮጀክት ቦንዶች

•

ሉአላዊና ንኡስ ሉአላዊ ቦንዶች (ሉአላዊ መሰል ቦንዶችን ጨምሮ)

•

ፕሮጀክቱ ወደስራ ከገባ በኋላ የሚቋቋሙ ኩባንያዎች እና

•

ድርሻን ለህዝብ መሸጥ ናቸው፡፡

የፕሮጀክት ፋይናንስ ልዩ ገጽታዎች
የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦቶች ለየት ያሉ ገጽታዎች አሏቸው፡፡
•

የብድር ክፍያ ጊዜ ርዝመት: የፕሮጀክት ፋይናንስ ስምምነቶች ረጅም
የብድር መክፈያ ጊዜ አላቸው፡፡ ምክንያቱም የፕሮጀክቱ ኩባንያዎች በቂ ገቢ
አመንጭተው ብድራቸውን መክፈል እስኪችሉ ድረስ ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ
ነው፡፡
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•

የብድር መክፈያ ጊዜ ማራዘሚያዎች: አንዳንድ አበዳሪዎች ብድር መስጠት
የሚችሉበት የጊዜ ርዝመት ራሱን የቻለ ገደብ ሊኖረው ይችላል፡፡ ስለዚህ
የፕሮጀክት ፋይናንስ የብድር መክፈያ ጊዜ ማራዘምን ያካትታል፡፡ ይህም ሌሎች
አካላት ብድሩን ሲገዙት ወይም ቀደም ብሎ በተቆረጠ ዋጋ ወደፊት ብድሩ
እንደሚከፈል ዋስትና ሲሰጡ ነው፡፡

•

ብድርን መልሶ ማደስ: አንድ ጊዜ የኃይል ማመንጫው ግንባታ ተጠናቆ ፕሮጀክቱ
ወደስራ ከገባና ቅድመ-መጠናቀቅ ስጋቶች ከተወገዱ በኋላ የኩባንያን ብድር
ማደስ የተለመደ አሰራር ነው፡፡

በሀገር ውስጥ ምንዛሬና በውጭ ምንዛሬ መካከል
የሚፈጠር የምንዛሬ አለመጣጣም
የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች በሀገር ውስጥ ምንዛሬ ወይንም በውጭ ምንዛሬ
ፋይናንስ ሊደረጉ ይችላሉ፡፡ በተግባር ሲታይ በታዳጊ ገበያዎች ውስጥ የኃይል
ማመንጫ ፕሮጀክቶችን በሀገር ውስጥ ምንዛሬ ብቻ ፋይናንስ ማድረግ በጣም
አስቸጋሪ ነው፡፡ በመሆኑም የምንዛሬ አለመጣጣም ሊከሰት ይችላል፡፡ ለምሳሌ
በኃይል ግዢ ስምምነቱ መሰረት ክፍያዎች በአብዛኛው የሚፈጸሙበት ምንዛሬ
ኃይል ለተጠቃሚዎች ተሸጦ ገቢ ከሚሰበሰብበት ምንዛሬ የተለየ ሊሆን ይችላል፡፡
የምንዛሬ አለመጣጣም በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ የስጋት ሁኔታ ላይ ተጽእኖ
ስለሚያሳርፍ ትኩረት ይፈልጋል፡፡
የከለላ መሳሪያዎች
ከምንዛሪ አለመጣጣም ጋር የተገናኙ ስጋቶችን ለመቀነስ ወይም ለማስወገድ
አንዳንድ ፕሮጀክቶች የተወሰነው ክፍላቸው በሀገር ውስጥ ምንዛሪ ቀሪው ክፍል
ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ፋይናንስ ይደረጋል፡፡ በተጨማሪም አንድ የፕሮጀክት
ኩባንያ ራሱን በሸቀጦች ዋጋ መለዋወጥና በወለድ ምጣኔ መለዋወጥ ምክንያት
ከሚከሰቱ ስጋቶች ለመከላከል የተወሰኑ የከለላ መሳሪያዎችን ሊጠቀም ይችላል፡፡
ከለላ በጣም ውስብስብ መሳሪያዎች ሊኖሩት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ዋናው ሀሳቡ
በክፍያ መዋቅር ላይ ተጽእኖ ባላቸው የዋጋ ለውጦች ላይ ዋስትና መስጠት ነው፡፡
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4.1. መግቢያ
የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክትን ምጣኔ ሀብታዊ ሁኔታዎች ለመመዘንና ለፕሮጀክቱ
የሚሆን የፋይናንስ አቅርቦት ለማግኘት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ዝርዝር የሆነ
የፕሮጀክት ስጋት ዳሰሳ ማድረግ አለባቸው፡፡ ይህም ሊኖሩ የሚችሉ ስጋቶችን
መለየት፣ የስጋቶቹ ኃላፊነቶች እንዴት ለባለድርሻ አካላት እንደሚከፋፈሉ መረዳት
እና ለስጋቶቹ ዋጋ ማውጣትን ያካትታል፡፡
እያንዳንዱ የባለድርሻ አካል ቡድን በራሱ ቀደም ያሉ መላምቶች፣ ዓላማዎችና፣
የስጋት ኃላፊነት የመሸከም ፍላጎት ላይ ተንተርሶ የራሱን የስጋት ምዘና በማድረግ
ስጋቱ እንዴት ይከፋፈል በሚለውና ምን ያህል ዋጋ ይቆረጥለት በሚለው ዙሪያ
የራሱ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል፡፡
አንድን ስጋት የማስተናገድ ወይም ያለማስተናገድ

ፍላጎት በሚከተሉት ላይ

ሊንተራስ ይችላል፡•ስጋቱን
•

የሚመዝነው አካል ስለስጋቱ ያለው እይታ፣

የስጋቱ የመከሰት እድል፣

•የሚያስከትለው

ተጽእኖ ግዝፈት፣

•

በስጋቱ ላይ ያላቸው የቁጥጥር ደረጃ፣

•

ስጋቱን ለመቀነስ የሚያስችሉ አማራጮች/መሳሪያዎች መኖር፣

እያንዳንዱ አካል ያንን ስጋት ተቀብሎ ለማስተናገድ ያለው
አቅም (ስጋቱን ለመቻል ያለው አቅም)፣ እና
•

የስጋት መቀነሻ መሳሪያዎቹ ወጪ
በአብዛኞቹ ገለልተኛ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ውስጥ በስጋት ዋጋ ትመናውና
•

ድልድሉ ላይ መስማማት ያለባቸው ሁለት የስጋት ኃላፊነት ተሸካሚዎች አሉ፡፡ 1)
የኃይል አከፋፋዩ (ብዙውን ጊዜ በመንግስት ባለቤትነት የተያዘ አገልግሎት ሰጪ
ነው፡፡) 2) ስፖንሰሮች (የፕሮጀክቱን ኢንቬስተሮች በመወከል) ፡፡ አበዳሪዎችና ሌሎች
የፋይናንስ አቅራቢዎችም በስጋት ድልድሉ ላይ በንቃት ይሳተፋሉ፡፡ ምክንያቱም
ባቀረቡት ፋይናንስ ምክንያት ለተደለደሉት ስጋቶች በሙሉ ተጋላጭ ስለሆኑ ነው፡፡
ሌሎች ስጋቶች ደግሞ ፕሮጀክቱን ወጪ የሚያስወጣ ቢሆንም ወደዋስትና ሰጪዎች
እና ወደሌሎች የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች ይዛወራሉ፡፡
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4.2. የስጋት ምዘና
የፕሮጀክቱን
መረዳት

የእሴት

ሰንሰለት

የፕሮጀክት ስጋቶችን ሙሉ ለሙሉ ለመለየት የኤሌክትሪክ ኃይልን
የእሴት ሰንሰለት መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም ስጋቱ በእሴት
ሰንሰለት ውስጥ ካሉ የተለያዩ ክፍሎች ሊመነጭ ስለሚችል ነው፡፡ ከዚህ
በታች ባለው ምስል አጠር ተደርጎ እንደቀረበው የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክት የእሴት ሰንሰለት ለማመንጫው ነዳጅ ከማቅረብ ጀምሮ
ከዚያም ወደ ኃይል ማመንጨት፣ የመነጨውን ኃይል ወደመግዛት፣
ኃይሉን
ወደሚያሰራጩ
ኩባንያዎች
ወደማስተላለፍ፣
እና
ለተጠቃሚዎች ኃይልን ወደማሰራጨት ይሄዳል፡፡
Project
Value
Chain

አገልግሎት አቅራቢው በአንድ እዝ ስር ያለ ይሁን ወይም ወደተለያዩ የኮርፖሬት
አካላት ተከፋፍሎ ያለ እነዚህ የተለያዩ የሰንሰለቱ አካላት ይኖራሉ፡፡

በኃይል
አከፋፋዩ/በመንግስት
የስጋት ምዘና

የሚደረግ

በአንድ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት ላይ የመንግስት የስጋት ምዘና መነሻ
በዘርፉ ፍላጎቶች ላይ ያለው እይታ እና ኃይልን ለማቅረብ የሚያወጣው
ወጪ ናቸው፡፡ ይህም የፍላጎትና አቅርቦት ፍተሻን እና በመንግስት
ፖሊሲዎች በመመራት የነዳጅ ምንጮችን ትክክለኛ በሆነ መልኩ
ማሰባጠርን ያጠቃልላል፡፡
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ይህም በጥቅም ላይ እንደሚውለው የኃይል አቅርቦት ቴክኖሎጂና እንደነዳጅ
ምንጩ ሁኔታ የአገልግሎት ዋጋዎችን መተመንን ያጠቃልላል፡፡ በርካታ
መንግስታት የገበያውን ሁኔታ ከገመገሙ በኋላ የአገልግሎት ታሪፍ አካሄዱ ምን
መምሰል እንዳለበት የሰሩትን ግምት በሚያንጸባርቅ መልኩ ለበርካታ ዓመታት
የሚሆን የአገልግሎት ክፍያ ፕሮግራም ያፋ ያደርጋሉ፡፡
መንግስት አንድን ፕሮጀክት በሚመዝንበት ጊዜ በአገልግሎት ዋጋው ላይ ወይንም
ሰፋ አድርጎ በማክሮ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች (ለምሳሌ ሰፊ የኤነርጂ ስብጥር) ላይ
በማተኮር የፕሮጀክቱን ሳቢነት ይገመግማል፡፡ የኃይል አቅራቢው የተመነው
የአገልግሎት ዋጋ የሚወጡትን ወጪዎች የሚያንጸባርቅ ካልሆነ (እና ከገለልተኛ
ኃይል አመንጪው ኃይል የሚገዛበትን ዋጋ ሙሉ ለሙሉ መሸፈን የማይችል ከሆነ)
መንግስት ይህንን ጉዳዩ እንዴት መያዝ እንዳለበት መወሰን ይጠበቅበታል፡፡
ይህንን ለማድረግ የሚከተሉትን ጨምሮ በርካታ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ 1)
በተወሰነ መልኩ ድጎማ ማድረግ 2) ኃይል አከፋፋዩ ልዩነቱን የሚሸፍንበትን
ተጨማሪ ካፒታል መስጠት ወይም 3) የአገልግሎት ዋጋውን ወጪውን
በሚያንጸባርቅ መልኩ መጨመር፡፡
ይሁን እንጂ በኃይል አከፋፋዩ/በመንግስት ግዴታ የመወጣት አቅም ላይ ተጽእኖ
የሚያሳርፉና ግምት ውስጥ መግባት የሚገባቸው ሌሎች በርካታ ስጋቶች አሉ፡፡
•

የመነጨውን ኃይል ገዝቶ ለአከፋፋይ ኩባንያዎች ለመሸጥ የሚኖር የፍላጎት
መጠን ስጋት፣

•

ወርሃዊ አቅም መገንባትና ለገለልተኛ ኃይል አመንጪው ክፍያ መፈጸም
(በኃይል አመንጪው በኩል ችግር ሳይኖር ነገር ግን የመነጨውን ኃይል
ተቀብሎ መውሰድ የማይቻልበትን ጊዜ ጨምሮ)፣

•

የማስተላለፊያ ስጋት፣

•

የማከፋፈያ ስጋት፣

•

የቢልና የቢል አሰባሰብ ስጋት

•

የነዳጅ ማጓጓዝና የኃይል ማስተላለፍን የመሳሰሉ የመተሳሰር ስጋት (ይህም
የነዳጅ አቅርቦትን በማቋረጥና የመነጨው ኃይል እንዳይወሰድ በማድረግ
በፕሮጀክቱ ላይ ትልቅ ችግር ያመጣል፡፡)
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በአልሚው የሚደረግ የስጋት ምዘና
አልሚዎች የቢዝነስ እቅዳቸውንና ሁሉንም የሚጠበቁ ወጪዎች (በቅድሚያ
የሚወጣ የካፒታል ወጪ፣ የፋይናንስ አቅርቦት ክፍያዎች እና የስራ ማስኬጃ
ወጪዎች) በመዘርዘር በጣም ዝርዝር የስጋት ምዘናና የዋጋ ትመና ያካሂዳሉ፡፡
የአልሚው ስጋቶች የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቱን የማልማት፣ ለግንባታ የሚሆን
ፋይናንስ የማሰባሰብ፣ የነዳጅ አቅርቦት የማግኘት፣ ኃይል ማመንጫውን
የመገንባት፣ እና የስራ ማስኬድና ጥገና ስጋቶችን ያካትታሉ፡፡ አልሚዎች ለውሳኔ
የሚጠቀሙባቸውን ግብዓቶች ትክክለኝነት ለማረጋገጥ በቴክኒክ፣ በህግ፣ በገበያ
ጥናት፣ በፋይናንስ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ፣ እንደዚሁም የኢንሹራንስ
አማካሪዎችን ልምድና እውቀት ይጠቀማሉ፡፡
አልሚዎች በዋናነት በፕሮጀክቱ አጠቃላይ ምጣኔ ሀብታዊ አንድምታዎች ላይ
የሚያተኩሩ ቢሆንም በረጅም ጊዜ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዘላቂነት እንዲኖረው
የአገልግሎት ዋጋ ክፍያውን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው፡፡ ጊዜው እየረዘመ
በሄደ ቁጥር ወደኃይል መረቡ ኃይል የሚቀርብበት ዋጋ እየቀነሰ ስለሚሄድ፣
ተጨማሪ የኃይል አቅርቦቶች ስለሚኖሩና የቴክኖሎጂ እድገት ስለሚኖር
የአገልግሎት ክፍያን በረጅም ጊዜ እይታ መመልከት ተገቢ ነው፡፡

በአበዳሪው የሚደረግ የስጋት ምዘና
እንደአልሚዎቹ ሁሉ አበዳሪዎችም በገለልተኛ ሶስተኛ ወገን አማካሪዎች በመታገዝ
ዝርዝር ጥናት ማድረግ አለባቸው፡፡ ይህም በፕሮጀክቱ ቢዝነስ ፕላንና የፋይናንስ
ሞዴሎች ውስጥ ያሉ የቴክኒክና ኢኮኖሚያዊ ግምቶችን ትክክለኝነት ለማረጋገጥ
ያግዛቸዋል፡፡ አበዳሪዎችና አልሚዎች ስጋትን ችሎ ለመሸከም ያላቸው መጠን
የተለያየ ነው፡፡ ሁለቱም የሚሰሩት የስጋት ምዘና ተመሳሳይ ቢሆንም ውጤቱና
ድምዳሜው የተለያየ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም የተለያዩ አይነት አበዳሪዎች ስጋትን
ከመሸከም አኳያ የተለያዩ ምልከታዎችና አቅሞች ሊኖሯቸው ይችላሉ፡፡
በተለይም የንግድ አበዳሪዎችም የልማት የፋይናንስ ተቋማትም የሚሳተፉ ከሆነ
በስጋት ድልድሉ ላይ በአበዳሪው ቡድን ውስጥም ቢሆን የተለያዩ እይታዎች ሊኖሩ
ይችላሉ፡፡ ባለባቸው የልማት ኃላፊነት ምክንያት የልማት የፋይናንስ ተቋማት እንደ
ፖለቲካ ስጋት ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች ያሉ የፖለቲካ ስጋት መቀነሻ
መሳሪያዎቻቸውን ላያጋሩ ይችላሉ፡፡
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አበዳሪዎች በተለይ በውሉ ዓለማቀፍ ተቀባይነት ላይ ያተኩራሉ፡፡ ይህም
ለአበዳሪው ሁለት ነገሮች ማለት ሊሆን ይችላል፡፡ አንደኛ የሚያገኙት ትርፍ
ከፕሮጀክቱ የረጅም ጊዜ ስጋትን የሚያካክስ መሆን አለበት፤ ሁለተኛ ደግሞ
አጠቃላይ የውሉ አካላት ሲደማመሩ ዘላቂ የሆኑና የብድሩ አለመመለስ እድል
ዝቅተኛ መሆን አለበት፡፡

የስጋት ምዘና መሳሪያዎች
ስጋትን የመመዘንን አስፈላጊነት ከተገለጸ በኋላ ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ
ስጋቶች በትክክል መመዘናቸውን፣ መሰላታቸውን እና ኃላፊነቱን

ወስዶ

ሊያስተዳድራቸው ለሚችል ትክክለኛ አካል መደልደላቸውን ለማረጋገጥ
ባለድርሻ አካላት ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ አማካሪዎችን ዝርዝር ያቀርባል፡፡
አንዳንድ ባለድርሻ አካላት የስጋት ምዘናን ማድረግ የሚችል የውስጥ ኃይል
ቢኖራቸውም እንኳን የውጭ አማካሪዎች በስጋት መለየትና ምዘናው ወቅት
ተጨማሪ እውቀትና ልምድ ይዘው ሊመጡ እንደሚችሉ ማስገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡ባለድርሻ አካላት የውጭ አማካሪ የግድ/በምርጫ መቅጠር
የሚገባቸውን ቦታዎች ሃሳብ አቅርበናል፡፡ መንግስት የሚለው የኃይል አከፋፋዩን
የሚወክል ነው፡፡ በስኩየር ቅንፍ ውስጥ የተቀመጡት ብዙም የተለመዱ
አይደሉም ለማለት ነው፡፡
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Third party
consultant

Role

User

Legal advisor

Advises on all contractual matters to
ensure legal, valid and enforceable
documentation

Government
Developer
Lender

Technical
consultant

Comments on development cost,
appropriate technology, operating
parameters and overall view on
completeness and accuracy of key cost
drivers

[Government]
Developer
Lender

Market consultant

Provides a detailed assessment of the
underlying market, including supplydemand and cost of delivered power
analyses

Government
Developer

Insurance
consultant

Advises on the adequacy of commercial
insurances during the construction and
operational phases

Developer
Lender

Social and
environmental
consultant

Ensures best practices are applied
towards minimising the impact of the
project on the environment and society
in line with local and international
standards

[Government]
Developer
Lender

Model auditor

Ensures overall accuracy and
operational functionality of the financial
model, which ultimately reflects the
agreed tariff and shareholder IRR and
includes a review of tax assumptions.

Developer
Lender

ለሶስተኛ ወገን አማካሪዎች የቴክኒካል፣ የኢኮኖሚያዊ፣ የንግድና የህግ ግምቶች
ትክክል መሆናቸወን እንዲያረጋግጡለት ኃላፊነት የሚሰጥ ባለድርሻ አካል
አማካሪዎቹ እሱን ወክለውና ጥቅሙን አስከብረው ከፍተኛ ጥንቃቄ ወስደው
እንዲሰሩለት እንደሚጠብቅ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ይህ መሆኑ ሁሉም ባለድርሻ
አካላት ውጤታማ በሆነ መልኩ መደራደር እንዲችሉና ፕሮጀክቱም ወደትግበራ
እንዲገባ ያደርጋል፡፡ መንግስታትም ጨረታ ከማውጣታቸው በፊትና የግዢ
ሂደቱን ከማጽደቃቸው በፊት ይህንን የሙያ እገዛ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ይህም
የግል ዘርፍ አልሚዎች ትኩረትን በደንብ ለመሳብ ይረዳቸዋል፡፡
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የስጋት ምዘናና የዋጋ ትመና የመጨረሻ ውጤት ለኃይል አከፋፋዩ ኃይል
ለማድረስ ወደሚወጣ ወጪ ይተረጎማል፡፡ ይህ ሂሳብ በአንድ በኩል የአገልግሎት
ክፍያ በሌላ በኩል ደግሞ ለገለልተኛ የኃይል ማመንጫው ባለድርሻዎች
የሚከፋፈል ትርፍ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል፡፡
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4.3. የስጋት ዋጋ ትመናና ድልድል
የፕሮጀክት ስጋትን መደልደል
የስጋት ድልድል አጠቃላይ መርህ ስጋቱ መደልደል ያለበት ስጋቱን ለማስተዳደር
ትክክለኛ ሁኔታዎችና አቅሙ ላለው አካል ነው የሚል ነው፡፡ ይሁን እንጂ በተግባር
ተሳታፊ አካላት ከዚህ መርህ በማፈንገጥ በፕሮጀክቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ትልቅ
ተጽእኖ ያሳድራሉ፡፡
ይህንን መርህም ተከትሎ የሚሰራ ቢሆን እንኳን የስጋት ድልድል ፍትሃዊ በሆነ
መንገድ መሰራት አለበት፡፡ ፍትሃዊ ወደሆነ ድልድል ለመድረስ ሶስት ነገሮች
መሟላት አለባቸው፡፡ 1) እያዳንዱ ወገን ስለሚያስተግደው ስጋት ሙሉ ግንዛቤ
ይኖረዋል፡፡ 2) በመጨረሻ ስጋቱን የሚወስደው አካል ስጋቱን ለማስተዳደር ጥሩ
ሁኔታ ላይ ያለና ያንን ስጋት ለማስተናገድ ፈቃደኛ የሆነ መሆን አለበት፡፡ 3)
እያንዳንዱ አካል በተሸከመው የስጋት ኃላፊነት ልክ ተመጣጣኝ የኢኮኖሚ ጥቅም
እያገኘ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለበት፡፡

ስጋትን ግዴለም ብሎ መቀበል
አንዳንድ ጊዜ አንድ ወገን ስጋትን የመቆጣጠር አቅሙ ባይኖረውም እንኳን
ትክክለኛውን የኢኮኖሚ ጥቅም እስካገኘና የፋይናንስ አቅርቦት እስከተገኘ ድረስ
ስጋቱን ለመውሰድ ፈቃደኛ የሚሆንበት ጊዜ አለ፡፡ ለምሳሌ ከፍተኛ የግል ዘርፍ ትኩረት
መሳብ የፈለገ መንግስት ከቁጥጥር ወሰኑ ውጪ የሆነ ስጋትን በመቀበል ቅያሬ
በዝቅተኛ የዋጋ ታሪፍ ሊስማማ ይችላል፡፡ ለምሳሌ ኃይል አከፋፋዩ በመንግስት የነዳጅ
አቅርቦት ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ባይኖረው እንኳን ኢንቬስትመንትን ለመሳብ ሲል
ከነዳጅ አቅርቦት ጋር የተገናኙ ስጋቶችን ሁሉ ለመሸከም ፈቃደኛ ሊሆን ይችላል፡፡
አንድ ስፖንሰር ከቁጥጥር ወሰኑ ውጪ የሆነ ስጋትን ለመሸከም የሚስማማ ከሆነ
ትልቅ ትርፍ የሚያስገኝለት የአገልግሎት ዋጋ እንዲኖር ሊጠይቅ ይችላል፡፡ ነገር ግን
ተሳታፊ ወገኖች ስጋትን ሊያሻግሩ የሚችሉበት መጠን ገደብ አለው፡፡ ዞሮ ዞሮ
የስጋት ድልድሉ በውጤቱ አዋጪ የሆነ ፕሮጀክት ማስገኘት አለበት፡፡ ከዚህ በታች
ያለው ምስል ከዚህ ጋር ግንኙነት ካላቸው ስጋቶች መካከል ጥቂቱን ያሳያል፡፡
እንደዚሁም መንግስት በአንድ በኩል አልሚዎች ደግሞ በሌላ በኩል ስጋቱን
ሊሸከሙ የሚችሉበትን ልክ ያሳያል፡፡ ከስጋቱ ልኬት ውስጥ ምን ያህሉ ከመንግስት
ወይም ከአልሚዎች የቁጥጥር ወሰን ውጪ እንደሚሆን ያሳያል፡፡
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መቆጣጠር የማይቻሉ/የሚያዳግቱ ስጋቶች
በስጋት ምዘናና ትመና ሂደት ማንኛውም ወገን ለመውሰድ እችላለሁ
የማይልባቸው ስጋቶች ይኖራሉ፡፡ እነዚህ ስጋቶች እንደአጠቃላይ ለመቆጣጠር
የሚያስቸግሩ ከአቅም በላይ የሆኑ ወይም በማክሮ-ደረጃ ያለ ገበያ ስጋቶች ሊሆኑ
ይችላሉ፡፤ በተግባር ግን ላሉት ወገኖች መከፋፈል አለባቸው፡፡
ከአቅም በላይ የሆኑ ለምሳሌ የፖለቲካና ወይም የተፈጥሮ ስጋቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
ከአቅም በላይ የሆኑ የፖለቲካ ስጋቶች በአንድ ሀገር ውስጥ ሊከሰቱ (የሀገር ውስጥ
የፖለቲካ ስጋት) ወይም ከውጭ ሊቃጡ ይችላሉ፡፡ ከአቅም በላይ የሆኑ የፖለቲካ
ስጋቶች የንብረት መወረስን፣ ጦርነትን፣ ሰፊ አካባቢን የሸፈኑ አመጾችን፣ የሽብር
ጥቃቶችን፣ የህግ ወይም የታክስ ስርዓት ለውጦችን፣ የውጭ ምንዛሪ ገደቦችን እና
ግብታዊ የሆነ የፈቃድ ነጠቃን ያጠቃልላሉ፡፡ እንደ አመጽና የሽብር ጥቃት ያሉ
አንዳንድ ከአቅም በላይ የሆኑ የፖለቲካ ስጋቶች ቀድሞ ለመተንበይ የሚያስቸግሩ
ናቸው፡፡ ሌሎች እንደ ንብረት መውረስ የህግ ወይም የታክስ ስርዓት ለውጥ ደግሞ
በመንግስት ቁጥጥር ስር ናቸው፡፡ ከአቅም በላይ የሆኑ የተፈጥሮ ክስተቶች
ፕሮጀክቱን ሊጎዱ የሚችሉ እንደ ጎርፍ፣ አውሎ ንፋስና የመሬት መንቀጥቀጥ ያሉ
ክስተቶችን ያጠቃልላሉ፡፡
ከላይ እንደተገለጸው መንግስት አንዳንድ መቆጣጠር የማይቻሉ ስጋቶች ላይ
ተጽእኖ ለማሳረፍ (መቆጣጠር ግን አይችልም) የተሻለ ቁመና ሊኖረው ይችላል፡፡
በመሆኑም መንግስት አንዳንድ መቆጣጠር የማይቻሉ ስጋቶችን ኃላፊነት
ይሸከማል፡፡ እንደአማራጭ ደግሞ መንግስት የስጋት ኃላፊነቱን ወደ አልሚው
ማስተላለፍ ሊፈልግ ይችላል (ወጪው ግን ወደመንግስት ሊመጣ ይችላል) ፡፡
ለምሳሌ አልሚው ከአቅም በላይ ለሆነ ስጋት ዋስትና ሲገባ ዋስትና የገባበትን ወጪ
በአገልግሎት ክፍያው ውስጥ ሊያጣጣው ይችላል፡፡ በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ
በስጋቱ በጣም የሚጎዳው አካል የስጋት ኃላፊነቱን እንዲወስድ ሊደረግ ይችላል፡፡
ለምሳሌ የማስተላለፊያ መስመሩን ሊጎዳ የሚችል ከአቅም በላይ የሆነ ስጋት
በኃይል አከፋፋዩ የተመረተውን ኃይል የመውሰድ አቅም ላይ ተጽእኖ ያሳርፋል፡፡
አንድ ክስተት የኃይል ማመንጫውን የሚጎዳ ከሆነ ደግሞ በኃይል አምራቹን ኃይል
የማምረት አቅም ላይ ተጽእኖ ይፈጥራል፡፡ በመጨረሻም መንግስትና አልሚው
ወጪን በመጋራት ወይም የእፎይታ አማራጮችን (ለምሳሌ የጊዜ ማራዘም)
በመጠቀም ስጋቱን ለመጋራት ሊወስኑ ይችላሉ፡፡
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በትክክል ያልተደለደለ ስጋት አደጋ
ትክክለኛ የስጋት ድልድል እና የኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ክፍፍል በረጅም ጊዜ ዘላቂነት
ያለውና አዋጪ የሆነ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት እንዲኖር ያደርጋል፡፡ የተደለደለው
ስጋት በአገልግሎት ዋጋ ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ አለው፡፡ በትክክል ያልተደለደለ ስጋት
አንድን ፕሮጀክት ተግባራዊ መደረግ የማይችል ወይም በኢኮኖሚ ረገድ አዋጪ
ያልሆነ ያደርገዋል፡፡ ለምሳሌ የስጋት ድልድሉ ከፍተኛ የአገልግሎት ዋጋ ወይም
ከተወሰደው የስጋት ኃላፊነት አንጻር የተጋነነ ትርፍ የሚያስከትል ከሆነ የኃይል
አከፋፋዩ ክፍያውን መፈጸም እንዲያዳግተው ሊያደርግ ወይም የኃይል አቅርቦት
ግዢ ስምምነቱ እንዲሰረዝ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በሌላ በኩል የአገልግሎት ዋጋዎች
በጣም ዝቅተኛ ከሆኑ ወይም የፕሮጀክቱ ትርፍ አነስተኛ ከሆነ ገለልተኛ የኃይል
አመንጪውን ሊያከስር እና/ወይም ባለድርሻዎች ፕሮጀክቱን ጥለው እንዲወጡ
ሊያደርግ ይችላል፡፡ በእያንዳንዱ ሁኔታ የተሳታፊ ወገኖች መጀመሪያ ላይ ስጋቶችን
በትክክል መመዘን፣ መደልደልና መተመን ባለመቻላቸው ፕሮጀክቱ ለውድቀት
ይዳረጋል፡፡
ለኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ድጋፍ ለማግኘት ጥረት በሚደረግበት
ስጋቶችንና የስጋት ምድቦችን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያቱም ስጋትን
መቀነስ መቻል የፋይናንስ አቅርቦትን ለመሳብ በጣም ቁልፍ ስለሆነ ነው፡፡
ብድሮችን ማሻሻል የተወሰኑ ስጋቶችን ወጪ ለመቀነስና ፋይናንስ ሊደረጉ ላይችሉ
የነበሩ ወይም በከፍተኛ ወለድ ፋይናንስ ሊደረጉ ይችሉ የነበሩ ግብይቶችን
ፋይናንስ እንዲደረጉ ለማስቻል ይጠቅማል፡፡

የፕሮጀክት ስጋትን ዋጋ መተመን
እያንዳንዱ ተሳታፊ ወገን የስጋት ምዘናውንና ድልድሉን ካጠናቀቀ በኋላ በኃይል
አቅርቦት ፕሮጀክቱ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ቁልፍ ባለድርሻ አካል በድልድሉና ባሉት
የስጋት መቀነሻ መንገዶች ላይ በመመስረት ዋጋ ይተምናል፡፡
አልሚውና የሀብት ኢንቬስተሮቹ የስጋቱን ወጪ በሚያገኙት ትርፍ ላይ
ያንጸባርቃሉ፡፡ መንግስት ያሉትን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችና ሌሎችንም
የስጋት ሁኔታዎች ካጤነ በኋላ ተመጣጣኝ እና ተቀባይነት ያለው የአገልግሎት ዋጋ
ተመን ምን ያህል መሆን እንዳለበት ይወስናል፡፡
በተመሳሳይ መልኩ አበዳሪዎችም በምን ያህል የወለድ ምጣኔ በማበደር ሂደቱ
ውስጥ እንደሚሳተፉ አጠቃላይ የስጋት ምዘናውን፣ የሚተገበሩትን የስጋት መቀነሻ
መንገዶች ወዘተ በማጤን ይወስናሉ፡፡ በተሳታፊ ወገኖች በድርድርና ታሳቢ
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የሚደረጉ የፕሮጀክቱን ስጋቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት የኢኮኖሚ ትርፉን
የማስተካከል ሂደት የስጋት ትመና ይባላል፡፡
በባለድርሻ አካላት የሚደረገው የስጋት ትመና ለየብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም፡፡
ተሳታፊ ወገኖችም አንዳቸው አንዳቸው ላይ ተጽእኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ
አንድ አልሚ /የሀብት ኢንቬስተር በአበዳሪው በኩል ስጋቶችን ባማከለ መልኩ
የተደረገን የወለድ ማስተካከያ ለማካካስ የአገልግሎት ዋጋ ከፍ እንዲደረግ ሊፈልጉ
ይችላሉ፡፡
አልሚ/የሀብት ኢንቬስተሮችም ሆኑ አበዳሪዎች የየራሳቸውን የስጋት ትመና፣
ትርፋቸውን ላይ እንዴት ተጽእኖ እንደሚያደርግ እና ለስጋቱ መክፈል
የሚፈልጉትን ዋጋ በሚያንጸባርቅ መልኩ የየራሳቸውን የፋይናንስ ሞዴሎች
ይሰራሉ፡፡ የፋይናንስ ሞዴሉ እንደ የመጀመሪያ የካፒታል ወጪ፣ የነዳጅ ወጪ፣
የሰራተኛ/የጉልበት ወጪ እና የፋይናንስ አቅርቦት ወጪን የመሳሰሉ በመረጃ ላይ
የተመሰረቱ ዝርዝሮች ላይ በማተኮር ስጋቶችን በቁጥር አስደግፎ ያስቀምጣል፡፡
እንደ የፖለቲካ መረጋጋት ወይም የገበያው የእድገት እምቅ አቅም የመሳሰሉ
ጉዳዮች ወደቁጥር ተቀይረው ወደፋይናንስ ሞዴሉ ሊገቡ ይችላሉ፡፡ አበዳሪዎች
በስጋት ትመና ወቅት በጣም ጠበቅ ያሉ ግምት አወሳሰዶችን (ለምሳሌ የስራ
አካሄድ ውጤታማነት ግምት) ሊከተሉ ይችላሉ፡፡ በተመሳሳይ መልኩ መንግስት
ደግሞ ተስፈኛ ( Optimistic) ግምት አወሳሰድ ሊከተል ይችላል፡፡
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4.5. ፖለቲካዊ እና
ስጋቶችን ማስተዳደር

የክፍያ

ፖለቲካዊ ስጋቶች
የአንድ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክትን አዋጪነት በሚገመግሙበት ጊዜ ስፖንሰሮችና
አበዳሪዎች የግንባታ ስጋትን፣ የስራ አካሄድ ስጋትን፣ የምንዛሪ ስጋትንና የፖለቲካ
ስጋትን ጨምሮ ስጋቶችን በስፋት መዳሰስ አለባቸው፡፡
ፖለቲካዊ ስጋት ማለት በፖለቲካ ኃይሎች፣ ድርጊቶች፣ ወይም ክስተቶች ምክንያት
የግል ዘርፍ ቢዝነሶች ሊታወኩ የሚችለበትን እድል የሚያመለክቱ ናቸው፡፡
ክስተቶቹ ፕሮጀክቱ በሚከወንበት ሀገር ሊከሰት ወይም በዓለማቀፍ ከባቢው
ምክንያት ሊከሰት ይችላል፡፡
ፖለቲካዊ ስጋቶች በአብዛኛው መንግስት ለማስተዳደር የተሻለ ቁመና አለው
ተብለው የሚታመኑ ስጋቶች ናቸው፡፡ ይህ የስጋት አስተዳደር በርካታ ስጋቶችን
ያካትታል፡፡ ከነዚህም መካከል፡-

•

የሀገሪቱን የገንዘብ ምንዛሪ ወደውጪ ምንዛሪ መቀየር ላይና ከሀገር ውጪ
ማስተላለፍ ላይ የሚጣል እገዳ፣

•

የኢንቬስትመንትን ባለቤትነት ቁጥጥርና መብቶች መውረስ፣

የኮንትራት ስምምነቶች/ግዴታዎች በመንግስት በኩል መጣስ (ለምሳሌ
የማስተላለፊያ መስመሮች ግንባታ) ፣
•

•

ሽብርተኝነትና የብጥብጥ ተግባራት

•

ጦርነት፣ ብጥብጥና፣ አመጽ

•

የታክስ አስተዳደርን ጨምሮ በህጎች ላይ የሚደረግ ለውጥ፣

•

አልሚው ሁሉንም አስፈላጊ መስፈርቶች ካሟላ በኋላ በመንግስት ተቋማት
በኩል ፈቃድ መከልከል

• በመንግስት

አካላት በኩል የሚወሰዱ ወይም የማይወሰዱ እርምጃዎች
71

MANAGING POLITICAL AND PAYMENT RISKS

እንደዚህ ዓይነት ስጋቶች አብዛኛውን ጊዜ "ከአቅም በላይ የሆኑ የፖለቲካ ችግሮች
ወይም የፖለቲካ ስጋት ክስተቶች" በሚል በኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቱ ላይ
ይሰፍራሉ፡፡ በፖለቲካዊ ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ተጨማሪ ዝርዝር
ለማግኘት የዚህን ሰነድ ክፍል 5.3 (ሌሎች የተጨማሪ ክፍያ ግዴታዎች) የሚለውን
ይመልከቱ፡፡

የክፍያ ስጋት
የገቢ ምንጭ የሆኑ ክፍሎች (አቅምና ኤነርጂ) በኃይል አቅርቦት ግዢ ስምምነቶች
ላይ የሚዘረዘሩ ቢሆንም እንኳን የኃይል አከፋፋዩ ለፕሮጀክት ኩባንያው
የሚጠበቅበትን ክፍያ ላይከፍል የሚችልበት ስጋት ሊኖር ይችላል፡፡ ይህም የክፍያ
ስጋት ይባላል፡፡ የኃይል አከፋፋዩ መክፈል አለመቻሉ የፕሮጀክት ኩባንያውን
የክፍያ ግዴታዎች(የካፒታል ወጪዎች፣ ቋሚ የስራ ማስኬጃ ወጪዎችና የብድር
ክፍያዎች) የመወጣት አቅም ላይ ተጽእኖ ያሳርፋል፡፡ ይህ ስጋት የበለጠ
የሚብሰው ደግሞ የኃይል አከፋፋዩ ለብድር የማይበቃ እና/ወይም በቂ የገንዘብ
አቅም የሌለው ተብሎ የሚወሰድ ከሆነ ነው፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ስምምነቱ የሚቋረጥበትን መንገድ የሚደነግገው የስምምነቱ
ክፍል (ማቋረጥና ማሸጋገር በሚለው ክፍል 5.4 ላይ ተብራርቷል) ለስምምነት
ማቋረጫ የኃይል አከፋፋዩ ለኃይል አመንጪው እንዲከፍልና የኃይል
ማመንጫውን ባለቤትነት ወደራሱ እንዲያሸጋግር ይደነግጋል፡፡ ለስምምነት
ማቋረጫ የሚከፈለው ገንዘብ አብዛኛውን ጊዜ በርከት ያለ ስለሆነ እንደ ክፍያ
ስጋት ሁሉ የፋይናንስ አቅራቢዎች የኃይል አከፋፋዩ የስምምነት ማቋረጫ ገንዘቡን
መክፈል ይችል ወይ በሚለው ላይ ስጋት ያድርባቸዋል፡፡
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4.6. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
የስጋት ምዘና፣ ትመናና ድልድል
ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቀደም ብለው የፕሮጀክቱን ስጋቶች መመዘን አለባቸው፡፡
ይህም ሁሉንም ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶች መለየት፣ ስጋቶቹ በባለድርሻአካላት
መካከል እንዴት እንደሚደለደል መረዳትና ስጋቶቹን መተመንን ያጠቃልላል፡፡

በፕሮጀክቱ ተሳታፊ ወገኖች በኩል የሚደረጉ
የስጋት ምዘናዎች
•

በኃይል አከፋፋይ/መንግስት የሚደረግ የስጋት ምዘና: በኃይል
አቅርቦት ፕሮጀክቶች ላይ የመንግስት የስጋት ምዘና በዘርፉ ፍላጎቶች ላይ
ያለውን እይታ፣ ኃይልን ለማቅረብ በራሱ የሚያወጣውን ወጪ እና የፍላጎትና
አቅርቦት ምዘናን ያጠቃልላል፡፡

•

በአልሚው የሚደረግ የስጋት ዳሰሳ: -አልሚዎች የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክቱን ግንባታ፣ ለግንባታ የሚሆን ካፒታል ማሰባሰብን፣ የነዳጅ አቅርቦት
ማግኘትንና ማመንጫውን በውሉ መሰረት መገንባትን ከግምት ውስጥ ያስገባ
ዝርዝር የስጋት ምዘናና ትመና ያካሂዳሉ፡፡

•

በአበዳሪዎች የሚደረግ የስጋት ዳሰሳ: አበዳሪዎች አብዛኛውን ጊዜ በውሉ
ተቀባይነት ላይ ያተኩራሉ፡፡ የተለያዩ ዓይነት አበዳሪዎች የተለያየ ዓይነት ፍላጎትና
ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል፡፡

የስጋት ምዘና መሳሪያዎች
እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል በግብይቱ ውስጥ ያሉትን ቴክኒካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣
የንግድና የህግ ጉዳዮች ለመመዘን አማካሪ ያስፈልገዋል፡፡

የስጋት ትመና እና ድልድል
ስጋት መደልደል ያለበት ስጋቱን ለማስተዳደርና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና ላለው
ወገን ነው፡፡
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•

ስጋትን ይሁን ብሎ መቀበል: አንድ ተሳታፊ ወገን ስጋቱን መቆጣጠር
ባይችልም እንኳን ትክክለኛውን ጥቅም ካገኘ ወይም ስምምነቱ የፋይናንስ
አቅርቦት

እንዲያገኝ ሲል ስጋቱን

ለመቀበል

ፈቃደኛ የሚሆንባቸው

አጋጣሚዎች አሉ፡፡
•

በቁጥጥር ውስጥ ያልሆነ/የሚያዳግት ስጋት: ተሳታፊ ወገኖች
በቁጥጥር ስር ያልሆኑ/ የሚያዳግቱ ስጋቶችን ኃላፊነት ማን ይውሰድ በሚለው
ላይ መደራደር አለባቸው፡፡

•

ስጋትን በትክክል ያለመደልደል አደጋ: ውጤታማ የስጋት ድልድሎችና
የኢኮኖሚ ጥቅሞች ክፍፍል በረጅም ጊዜ ዘላቂ የሆነና አዋጪ የኃይል አቅርቦት
ፕሮጀክትን ያስገኛል፡፡ ስጋቶች በትክክል ካልተደለደሉ ፕሮጀክቱን አዋጪ ያልሆነ
ያደርጉታል፡፡

•

የፖለቲካ ስጋት: ይህ ስጋት የሀገሩ መንግስት ለማስተዳደር በቂ ቁመና አለው
ተብሎ የሚታሰብ የስጋት ዓይነት ነው፡፡

•

የክፍያ ስጋት: ገቢ የሚገኝባቸው (አቅም እና/ወይም ኤነርጂ) በግዢ
ስምምነቱ ላይ በኮንትራት የተጠቀሱ ቢሆንም እንኳን የኃይል አከፋፋዩ
ለፕሮጀክት ኩባንያው የሚፈለግበትን ላይከፍል የሚችልበት ስጋት አለ፡፡ ይህም
የክፍያ ስጋት ይባላል፡፡
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5. በብድር ድጋፍ
የሚደገፉ የፋይናንስ
ግዴታዎች
5.1. መግቢያ
5.2. ተደጋግመው የሚመጡ የክፍያ ግዴታዎች
5.3. ሌሎች የተለዩ የክፍያ ግዴታዎች
5.4. ማቋረጥና ማስተላለፍ
5.5. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
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5.1. መግቢያ
: ይህ የሰነዱ ክፍል የኃይል አከፋፋዮች የሚጋፈጧቸውን የፋይናንስ ግዴታዎች
በመፈተሽ ግዴታዎቹን ያለመወጣት ስጋትን ለመቀነስ የብድር ማሻሻያዎችን ሚና
ይገልጻል፡፡ የፋይናንስ ግዴታዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡
•

በእለት ተእለት እንቅስቃሴው ተደጋግመው የሚመጡ የፋይናንስ ግዴታዎች፣

•

በፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ ሊመጡ የሚችሉ የተለዩ የክፍያ ግዴታዎች፣ እና

•

ስምምነቱን በማቋረጥ ምክንያት የሚመጡ የክፍያ ግዴታዎች ናቸው፡፡

. እነዚህ ግዴታዎች በዋናነት የኃይል አከፋፋዩ ቢሆኑም በኃይል ማመንጫ ላይ
ኢንቬስት የሚያደርጉ ኢንቬስተሮች ግዴታዎቹ ባይሟሉ ለሚችሉበት ስጋት
ዋስትና ይጠይቃሉ፡፡ ዋስትናዎቹ በሚከተሉት ላይ ሊመረኮዙ ይችላሉ፡፡
ሀ) ኢንቬስተሮቹ በኃይል አከፋፋዩ የክሬዴት ደረጃ ላይ ያላቸው ግምት
ለ) አከፋፋዩ ወቅታዊና የወደፊት ግዴታዎቹን የመወጣት ብቃት፣
ሐ) የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት እይታ
መ) የኢንቬስተሩ ችሎታ
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
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INTRODUCTION

የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
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5.2. ተደጋግመው
የክፍያ ግዴታዎች

የሚመጡ

የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡

የአገልግሎት ዋጋው ክፍሎች
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
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ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
የአቅም ክፍያዎች
ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም
ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
•

በእለት ተእለት እንቅስቃሴው ተደጋግመው የሚመጡ የፋይናንስ ግዴታዎች፣

•

በፕሮጀክቱ የቆይታ ጊዜ ሊመጡ የሚችሉ የተለዩ የክፍያ ግዴታዎች፣ እና

•

ስምምነቱን በማቋረጥ ምክንያት የሚመጡ የክፍያ ግዴታዎች ናቸው፡፡

ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
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የኤነርጂ ክፍያዎች
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
ይመነጫል ተብሎ ለሚገመት ኤነርጂ ክፍያዎች
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
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ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
አልፈው የሚሄዱ ክፍያዎች
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
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5.3. ሌሎች የተለዩ የክፍያ ግዴታዎች
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡

ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡

OTHER EXTRAORDINARY PAYMENT OBLIGATIONS

Allocation of Extraordinary Payments

ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ መስራት
አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል የሚለውን
ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡

የብድር ድጋፍ የሚፈልጉ የተለዩ ክስተቶች
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
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Extraordinary Events of Risk

የህግ ለውጥ
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ መስራት
አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል የሚለውን
ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
84

በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
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ከአቅም በላይ የሆኑ ፖለቲካዊ ክስተቶች
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
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እንደአዲስ የሚገኙ ነባር አካባቢያዊ ሁኔታዎች
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
Unexpected Remediation Costs
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5.4. ማቋረጥና ማሸጋገር
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡

ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
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የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡

ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡

የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
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Trigger Event

Project Company
right to require
purchase of plant
by offtaker
("Put")

Offtaker right to
purchase plant
from project
company
("Call")

Typically agreed
Purchase Price

Offtaker Event of
Default

Yes

Maybe

Offtaker Default
Purchase Price

Project Company
Event of Default
occurring prior to
the COD

No

Yes

Pre-COD
Project
Company
Default
Purchase Price

Project Company
Event of Default
occurring after the
COD

Maybe

Yes

Post-COD
Project
Company
Default
Purchase Price

Expropriation

Yes

Maybe

Offtaker Default
Purchase Price

Prolonged Political
Force Majeure
Event

Yes

Maybe

Offtaker Default
Purchase Price

Prolonged Natural
Force Majeure
Event

Maybe

Maybe

Natural Force
Majeure
Purchase Price

Prolonged Fuel
Supply Constraint

Maybe

Maybe

Varies,
depending on a
number of
factors

ከዚህ በታች ያለው ምስል የውል ማቋረጥ ክፍያ የሚሰላባቸውን ክፍሎች ይዟል፡፡ መደመር
በሚለው ስር ያሉት በስሌቱ ጊዜ ክፍያው ላይ የሚደመሩ ሲሆኑ መቀነስ የሚለው ስር ያሉት
ደግሞ ከክፍያው ላይ የሚቀነሱ ናቸው፡፡
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5.5. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
በኃይል ሽያጭ ስምምነት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ አንድ የኃይል አከፋፋይ ከገለልተኛ
የኃይል አመንጪ ጋር የሚገባቸው ሶስት ዋና ዋና የክፍያ ግዴታዎች አሉ፡•

በስራው የእለት ተእለት እንቅስቃሴው እየተካሄደ እያለ የሚከፈሉ ተደጋግመው
የሚመጡ የክፍያ ግዴታዎች፣

•

በፕሮጀክቱ ዑደት ውስጥ ብቅ ሊሉ የሚችሉ የተለዩ የክፍያ ግዴታዎች
(በስራው የእለት ተእለት እንቅስቃሴ ውስጥ ግን የማይኖሩ)፣ እና

የውሉ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ውል ሲቋረጥ መከፈል ያለባቸው ወይም
በፕሮጀክት ኩባንያው ውስጥ ያሉ ድርሻዎች ወይም የኃይል ማመንጫው ራሱ
ከተወረሰ የሚከፈሉ የክፍያ ግዴታዎች ናቸው፡፡
በውሉ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ከእነዚህ የክፍያ ግዴታዎች መካከል አንዱ
ላይሟላ ይችላል የሚል የስጋት ምዘና ድምዳሜ ካላቸው በግብይቱ የስጋት
ድልድልና ትመና ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል፡፡ የብድር ማሻሻያ ወይም ሌላ ድጋፍ
ከመንግስት ሊያስፈልግም ይችላል፡፡
ተደጋግመው የሚመጡ የክፍያ ግዴታዎች በኃይል ግዢ ስምምነቱ የአገልግሎት
ክፍያ መዋቅር ላይ የሚሰፍሩ ናቸው፡፡ የአገልግሎት ዋጋው ለትክክለኛው ወይም
አለ ተብሎ ለሚታሰበው የማመንጨት አቅም እና/ወይም በትክክል
ለቀረበው/ይቀርባል ተብሎ ለሚታሰበው ኤነርጂ እና/ወይም በ"ውሰድ ወይም
ክፈል" ግዴታ የሚሆኑ ክፍያዎችን ያጠቃልላል፡፡ የአገልግሎት ዋጋ መዋቅሩ
ተሳታፊ ወገኖች ያላቸውን ከፕሮጀክቱ ጋር የተያያዘ ስጋት ምዘና ያንጸባርቃል፡፡
•

የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት ኢንቬስተሮች በፕሮጀክቱ ዑደት ውስጥ ለሚነሱ የተለዩ
ክስተቶች የሚሆን ክፍያ እንዲኖር ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ የእነዚህ የተለዩ ክፍያዎች
ሁኔታና ዓይነት በተሳታፊ ወገኖች የክስተቶቹ የስጋት ምዘና ላይ የተንተራሰ ነው፡፡
የኃይል አቅርቦት ስምምነቱ ከውሉ ጊዜ በፊት መቋረጡ የፕሮጀክት ኩባንያውም ላይ
ሆነ የኃይል አከፋፋዩ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳርፋል፡፡ በመሆኑም ባለድርሻ አካላት ውሉ
የሚቋረጥ ከሆነ ከኃይል ማመንጫው ጋር ተያይዘው የሚፈጸሙ የግዢ/ሽያጭ
ስምምነቶችን ይፈራረማሉ፡፡
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6.1. መግቢያ
ሀገሮች የኃይል ገበያ እየፈጠሩ ባሉበትና ወደግል ተሳትፎ እየሄዱ ባለበት ወቅትም
እንኳን ቢሆን መንግስቶቻቸው እገዛ እንዲያደርጉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እገዛው
በተለያየ መልኩ የሚደግ ሲሆን የህግ እገዛ፣ ደንብ፣ የፈቃድ አሰጣጥ፣ ቁጥጥር እና
እንደ ማስተላለፊያ እና/ወይም የነዳጅ አቅርቦት የመሳሰሉ የጎንዮሽ ገበያዎችን
ማስኬድን ያካትታል፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
በእነዚህ መዋቅሮች፣ አሰራሮች እና ዘዴዎች ይገኛሉ ተብለው የሚታሰቡ ጥቅሞች
ለማደግና እውን ሆነው ወደጎለበቱ የኃይል ገበያዎች እስኪቀየሩ ጊዜ
ይወስዳል፡፡ውስጣዊም ሆኑ ውጫዊ የማክሮኢኮኖሚ ክስተቶች እነዚህን ጥቅሞች
ሊቀንሱ ይችላሉ፡፡ በመሆኑም መንግስታት የሚከተሉትን ባሟሉበት ሁኔታ
ውስጥም እንኳን ቢሆን በሀገሪቱ ውስጥ ስላለው ስጋት የግል ኢንቬስተሮች
ያላቸው ምልከታ ፕሮጀክቱን ስምምነት ላይ በተደረሰበት ዋጋ እንኳን የሚያጓጓ
አያደርገውም፡፡
ሀ. መንግስት የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦትን ሙሉ ለሙሉ መቀበል፣
ለ. በዓለማቀፍ የፋይናንስ ማህበረሰቡ የሚመከሩ የተለያዩ አሰራሮችን
መተግበር፣
ሐ. በበርካታ የገለልተኛ የኃይል ማመንጫው ባለድርሻ አካላት መካከል የስጋት
ድልድል እንዲኖር መስማማት፣
ይህንን ሁኔታ ማሻሻያ አንዱ መንገድ የስምምነቱን ዋጋ የሚታሰበውን ስጋት
በሚያንጸባርቅ መልኩ ጥሩ ማድረግ ነው፡፡ ይህ ደግሞ የኃይል አከፋፋዩ ላይ
ከሚኖረው ተጽእኖ አንጻር ወይም የኃይል አከፋፋዩ ወጪውን ወደተጠቃሚው
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ማስተላለፍ ከመቻሉ አንጻር አዋጪ አይሆንም፡፡ በዚህ ጊዜ የግል ዘርፍ አበዳሪዎችና
ኢንቬስተሮች መንግስት እነዚህን ስጋቶች በብድር ማሻሻያዎች አማካኝነት
በመሸፈን በኩል እንዲያግዛቸው ወደመንግስት ሊያማትሩ ይችላሉ፡፡
መንግስት ይህንን እገዛ ለገለልተኛ ኃይል አመንጪው ለመስጠት የሚስማማባቸው
በርካታ

ምክንያቶችና

እገዛውንም

ሊሰጥ

የሚችልባቸው

በርካታ

መንገዶች/መሳሪያዎች አሉ፡፡ ይህ ምእራፍ እነዚህን ምክንያቶችና መሳሪያዎች
ለመለየትና ለማብራራት እንደዚሁም አንድ ሀገር የሰጠውን የብድር ማሻሻያ እንዴት
ወደ ሂሳብ መዝገቡ እንደሚያስገባ እና ይህን እገዛ በመስጠቷ ሀገሪቱ ሊያጋጥሟት
ስለሚችሉ ተግዳሮቶች ይገልጻል፡፡
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6.2. የመንግስት ዋስትናዎች
በመንግስት ባለቤትነት ስር ለሚተዳደረው የኃይል አከፋፋይ
የክፍያ ግዴታዎች የመንግስት ዋስትናዎች
በመንግስት የሚሰጥ የብድር ዋስትና የክፍያ ስጋቶችን ምላሽ እንዲሆኑ ወይም
የውል ማቋረጫ ወጪዎችን ለመሸፈን ሊውሉ ይችላሉ፡፡ በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ
ሁለቱም ዓይነት ስጋቶች ካሉ ፕሮጀክት ኢንቬስተሮች እና አበዳሪዎች ከመንግስት
ሰፋ ያለ ዋስትና ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡
ከዚህ በታች ባለው ምስል እንደተገለጸው የመንግስት ዋስትና በኃይል አከፋፋዩና
በመንግስተ መካከል የተፈረመ የሁለትዮሽ ስምምነት አይደለም፡፡ የሀገሪቱ
መንግስት ለፕሮጀክት ኩባንያው

ወይም በተዘዋዋሪ ለአበዳሪዎቹ የሚሰጠው

ቀጥተኛ ግዴታ ነው፡፡ የመንግስት ዋስትና የፕጀክት ኩባንያው በአበዳሪዎች ዘንድ
ላላበት የክፍያ ግዴታዎች የሚሰጥ ዋስትና አይደለም፡፡
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የመንግስት ዋስትና ተስማሚነት
ዋስትናው መሰጠት አለበት ወይ በሚለው ላይ ለመስማማት ተሳታፊ ወገኖች
ያሉትን በርካታ አማራጮች ማጤን አለባቸው፡፡ ዋስትናው መሰጠት አለበት
ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን እድልና የስጋቱን ኃላፊነት
በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው
መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ መስራት አለበት፡፡ ለአንድ
ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል የሚለውን ለመወሰን ያሉት
ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡

የመንግስት ዋስትና መዋቅርና መጠን
የመንግስት ዋስትና በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንደመጠባበቂያ እዳ
ይቀመጣል፡፡ በመሆኑም በሚከተሉት ላይ ጥልቅ ምዘና ይፈልጋል፡፡
•

መንግስት ዋስትናውን ለመስጠት መሻገር ያለበት የህግ መሰናክሎች ካሉ፣

•

ዋስትናው በአጠቃላይ ሀገራዊ የብድር መጠኑ ላይ ያለው ተጽእኖ እና
መንግስት በገባባቸው የተለያዩ የፋይናንስ ግዴታዎች ላይ ያለው ተጽእኖ፣ እና

•

ሁሉንም ገለልተኛ የኃይል አምራቾች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለማስተናገድ
እንዲያስችል እንደዚህ ዓይነት ዋስትና የሚሰጣቸው ፕሮጀክቶች ላይ ያለው
የፖሊሲ ማእቀፍ፡፡

ዋስትና ለሚጠይቁ አበዳሪዎችና የፕሮጀክት ኩባንያው የሚሰጠው የዋስትና መጠን
ተግባራዊ በሆነ መልኩ መታየት አለበት፡፡ የዋስትናው መጠን በመንግስት የብድር
ጥራት ተጽእኖ ሊደረግበት ይችላል፡፡ መጠኑ በሀገራዊ ብድር ጣራ ምክንያት ሊገደብ
ይችላል፡፡ ልምድ ያላቸው በሳል የፕሮጀክት አበዳሪዎች በሁሉም ሁኔታዎች ዋስትናው
በማግኘት ዙሪያ ተግባራዊ የሆኑ መጤን ያለባቸውን ነገሮች ማየት አለባቸው፡፡
ነገሩን ገበያው ላይ ካሉ በርካታ የስጋት ቅነሳ አማራጮች አንጻር ማየት አለባቸው፡፡
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የመንግስት ዋስትና ደንቦች/ሁኔታዎች
የመንግስት ዋስትና አንዳንዴ ቀሪው ብድር ዜሮ ሲደርስ ወይም የኃይል አከፋፋዩ
ለተበዳሪነት የመብቃት መጠን የሚፈለገው ጣራ ላይ ሲደርስ እንዲያበቃ
ይደረጋል፡፡ለዚህ ዋናው አመክንዮ ስጋቶች ቀደም ብሎ በፋይናንስ ሞዴሉ
በፕሮጀክት ኩባንያውና በአበዳሪዎች ተመዝነው እና ተተምነው የነበረ በመሆኑ
ቀሪው ስጋት ቀሪው ስጋት ፕሮጀክት ተጨማሪ ዋስትና ሳያስፈልገው ሊቀንሳቸው
የሚችላቸው ናቸው የሚል ነው፡፡

ግዴታዎቻቸው በመንግስት ዋስትና የሚሸፈኑላቸው ሌሎች አካላት
በኃይል ማመንጫውና በነዳጅ ምንጩ ቴክኖሎጂ ላይ ተመስርቶ አንድ የኃይል
ማመንጫ ከኃይል ማስተላለፊያ መረቡ ጋር እና/ወይም ከነዳጅ ማጓጓዣ መሰረተ
ልማቱ ጋር ይገናኛል፡፡እነዚህን መሰረተ ልማቶች በባለቤትነት የያዛቸው በመንግስት
ባለቤትነት የሚተዳደር አካል ከሆነ ወይም የአካባቢው መንግስት ባለስልጣን ወይም
በመንግስት ባለቤትነት ስር ያለ የኃይል አገልግሎት ሰጪ ከሆነ የመንግስት ዋስትናው
የሚያስፈልገው የመዘግየት ስጋቶችን ለመሸፈን ነው፡፡
ይህ አብዛኛውን ጊዜ በኃይል ሽያጭ ስምምነቱ ላይ የሚቀመጥ ሲሆን ለሚኖሩ
መዘግየቶች ለፕሮጀክት ኩባንያው ካሳ ይከፈልባቸዋል፡፡ተመሳሳይ አካሄድ በኃይል
መረቡ ብልሽት ወይም በነዳጅ አቅርቦት መስተጓጎል ላይ ሊኖር ይችላል፡፡በእያንዳንዱ
ሁኔታ የካሳ ክፍያዎቹ ያለመከፈል (በስምምነቱ ላይ የተጠቀሱት ሁሉም
መፍትሄዎች ከተሞከሩ በኋላ) ዋስትናው ይፈጸምልኝ የሚል ጥያቄ ያስነሳል፡፡
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6.3. የማበርቻ
ደብዳቤዎች

ደብዳቤዎችና

የድጋፍ

የማበርቻ ደብዳቤ ምን ያህል ያበረታል? የድጋፍ ደብዳቤስ ምን ያህል ደጋፊ ነው?
እነዚህ መንገዶች/መሳሪያዎች ለኃይል አከፋፋዩ ምን ያህል የብድር ማሻሻያ እሴት
ይኖራቸዋል?
የማበርቻ ደብዳቤ ከመንግስት ለፕሮጀክት አልሚው የሚጻፍ ደብዳቤ ሲሆን
ፕሮጀክቱን ለማስተባበር ቃል በመግባትና ማረጋገጫ በመስጠት የሚጻፍ ደብዳቤ
ነው፡፡ በህግ ፊት ተጠያቂነት ከሚኖርበት ከመንግስት ዋስትና በተለየ መልኩ በዚህ
ደብዳቤ ላይ የሚገለጸው ነገር በቀላሉ መንግስት ፕሮጀክቱን ለመደገፍ ያለውን
ፍላጎትና ዓላማ የሚገልጽ ነው፡፡ የደብዳቤው ዓላማ በህግ ተጠያቂነት ያለባቸው
ግዴታዎችን መፍጠር ሳይሆን መንግስት ለፕሮጀክቱ ያለውን ቁርጠኝነት
ማሳየትና ፕሮጀክት ኩባንያውንና ስፖንሰሮቹን ማበርታት ነው፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
በማበርቻ ደብዳቤዎች ላይ ከሚሰነዘሩ ትችቶች መካከል ስጋትን ለመቀነስ እንዲህ
ነው የሚባል ሚና አለመጫወቱ እና የፕሮጀክቱን የመተግበር እድል እንደ
መንግስት ዋስትና ማረጋገጫ አለመስጠቱ ናቸው፡፡
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የተሻሻሉ
የማበርቻ
ደብዳቤዎች

ደብዳቤዎች/የድጋፍ

አንዳንድ ጊዜ የማበርቻ ደብዳቤዎች የመንግስትን ቁርጠኝነት ጠንከር ባለ ቋንቋ
በሚገልጽ ሁኔታ ሊሻሻሉ ይችላሉ፡፡ የተሻሻለ የማበርቻ ደብዳቤ በመንግስት
ዋስትና ላይ ጥቅም ላይ የሚውል አገላለጽና ቋንቋን በመጠቀም የተገቡት
ግዴታዎች ካልተሟሉ ወደግልግል ዳኝነት እንደሚኬድ በሚገልጽ ሁኔታ
ይቀመጣል፡፡ እነዚህ ዓይነት ቃል መግባቶች በተለይም በደብዳቤ መልክ ሲቀመጡ
ምንም እንኳን የሰነዱ ስም "የማበርቻ ደብዳቤ" ቢሆንም በህግ ፊት ተጠያቂነትን
ያስከትላሉ፡፡ ቁልፉ ጉዳይ በማበርቻ ደብዳቤው ላይ የተገለጹትን ግዴታዎች
ተፈጻሚነት ማየት ነው(የህግ ምክር በመውሰድም ጭምር)፡፡ በመጨረሻም
ግዴታዎቹ ተፈጻሚ ቢሆኑም እንኳን ወይም ይህ መሆኑ ሁሉም ወገኖች
በሚወስዷቸው የህግ ምክሮች ቢረጋገጡም እንኳን መብቶቻቸውን ለማረጋገጥ
ወደግልግል ፍርድቤት መሄድ አለባቸው፡፡ በመንግስት ዋስትና ግን የሚኬድበት
መንገድ ቀጥተኛ ነው፡፡
በአንዳንድ ሀገራት እነዚህ የተሻሻሉ የማበርቻ ደብዳቤዎች የድጋፍ ደብዳቤዎች
ተብለው ይታወቃሉ፡፡ በእነዚህ ሀገራት የድጋፍ ደብዳቤዎች የፋይናንስ ዋስትና
ግዴታ ባይኖርባቸውም እንኳን ተፈጻሚነት ያለው ተጨማሪ ለብዙ ዓይነት የስጋት
ዓይነቶች ማበርቻ ለኢንቬስተሮች ወይም ለአበዳሪዎች ይሰጣሉ፡፡ እነዚህም
የፖለቲካ ወይም ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮችን፣ የግብር ለውጥ፣
በማቋረጥ/በማስተላለፍ ላይ የህግ ለውጥ ወዘተ ያካትታሉ፡፡ የድጋፍ ደብዳቤዎች
ከትግበራ ስምምነቶች ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ የመንግስት ዋስትናን ግን
አይሰጡም፡፡
በብዙ ሁኔታዎች የማበርቻ ወይም የድጋፍ ደብዳቤዎች የሚሰጡት ዋስትና
ጠያቂዎች 1) የፓርላማ ወይም የህገመንግስት ፈቃድ ስለሚጠይቁ 2) በ6.7 ላይ
እንደተጠቀሰው ዋስትና መስጠት በሀገሪቱ የብድሩ ዘላቂነት ላይ ተጽእኖ
ይኖረዋል፡፡ ይህም ከውጪ ተቋማት በሚገኝ ብድር ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል፡፡
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6.4. የግዛኝ ልግዛህ አማራጭ
ያላቸው ስምምነቶች
ለኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቱ የሚከፈሉ የተወሰኑ (ወይም በሙሉ) የፋይናንስ
ግዴታዎችን ዋስትና ከሚሰጡት የመንግስት ዋስትናዎች ጋር ሲነጻጸሩ የግዛኝ
ልግዛህ አማራጭ ያለው ስምምነት በመንግስትና በፕሮጀክቱ ባለድርሻዎች
መካከል ቀጥተኛ የውል ግዴታዎችን ያስቀምጣል፡፡ በተለይም ስምምነቱ ሁለት
የውል ግዴታዎችን ያስቀምጣል፡•

አንደኛው የግዛኝ አማራጭ ሲሆን ባለድርሻዎች መንግስት በፕሮጀክቱ ውስጥ
ያላቸውን ድርሻ እንዲገዛቸው የሚጠይቁበት ነው፡፡
ደግሞ የልግዛ አማራጭ ሲሆን መንግስት የፕሮጀክቱ ባለድርሻዎች
የፕሮጀክቱን ሀብቶች እንዲሸጡለት የሚጠይቅበት ነው፡፡

•.ሁለተኛው

የግዛኝ አማራጭ
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡

የልግዛ አማራጭ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡ ከመንግስት
ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ በማያስጠይቁበት ሁኔታ
ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር እንደዋስትናው የብድር
ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ ደብዳቤው ላይ የገባውን
ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
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አማራጮቹን የሚቀሰቅሱ ክስተቶች
ከላይ እንደተገለጸው የግዛኝና ልግዛህ አማራጮች በጥብቅ በተደነገጉ ሁኔታዎችና
አማራጮቹን የሚቀሰቅሱ ክስተቶች የታጠሩ ናቸው፡፡ ምክንያቱም እነዚህ
አማራጮች የተቀመጡት እንደመጨረሻ አማራጮች እንጂ እንደ እለተ ተእለት
የቢዝነስ ግብይቶች እንዲያገለግሉ ባለመሆኑ ነው፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
ግዴታን ካለመወጣት ጋር ለተገነኙ ክስተቶቸ ተጨማሪ ዝርዝሮች "ግዴታን
አለመወጣትና

ማቋረጥ"

የሚለውን

ምእራፍ

የኃይል

ስምምነቶችን መረዳት ከሚለው ሰነድ ላይ ይመልከቱ፡፡
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የተቆረጡ የግዢ ዋጋዎች
አማራጮቹን እንደሚቀሰቅሱ ክስተቶች ሁሉ እነዚህ አማራጮች ቢወሰዱ
የፕሮጀክቱ ድርሻዎችና ሀብቶች ምን ያህል ይከፈልባቸዋል የሚለው በጥንቃቄ
መቀመጥ አለበት፡፡ የግዢ ሂሳቡ ስሌት ውል የማቋረጫ ዋጋ ተብሎ ይጠራል፡፡
ግዴታን ካለመወጣት ጋር ለተገነኙ ክስተቶቸ ተጨማሪ ዝርዝሮች "ግዴታን
አለመወጣትና

ማቋረጥ"

የሚለውን

ምእራፍ

የኃይል

አቅርቦት

ግዢ

ስምምነቶችን መረዳት ከሚለው ሰነድ ላይ ይመልከቱ፡፡

አማራጮቹን የመጠቀሚያ ጊዜ ማለፍ
አንድ ወገን የኃይል ግዢ ስምምነቱ ከተቋረጠ በኋላ በስምምነቱ ውስጥ
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ አማራጮቹን የማይጠቀም ከሆነ አማራጮቹ
የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያልፋል፡፡ የመጠቀሚያ ጊዜው የሚያልፍበት ሁኔታ
በስምምነቱ ውስጥ በደንብ መቀመጥ ያለበት ሲሆን የሚራዘምም ከሆነ
በተፈራራሚዎቹ መካከል የጋራ ስምምነት ያስፈልጋል፡፡
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6.5. ሊክዩዲቲ ሌተርስ ኦፍ ክሬዲት
ቀደም ባለው ክፍል እንደተገለጸው የግዛኝ ልግዛህ አማራጭ ያለው ስምምነት
አንድ የመንግስት ድጋፍ ዓይነት ነው፡፡ ዓላማውም ኢንቬስተሮች እና አበዳሪዎች
የኃይል ሽያጭ ስምምነቱ ከተቋረጠ በኋላ ከፕሮጀክቱ እንዲወጡና ያወጡትን
ገንዘብ እንዲመልሱለ ለማስቻል ነው፡፡
በቀላል አገላለጽ ሊክዩዲቲ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማለት የኃይል አከፋፋዩ
የሚያስይዘው ሌተር ኦፍ ክሬዲት ሆኖ የኃይል አከፋፋዩ የማመንጨት አቅም ክፍያ፣
የኤነርጂ ክፍያ፣ ይመነጫል ተብሎ የሚታሰብ ኤነርጂ ክፍያ እና ሌሎች መሰል
ክፍያዎችን መክፈል ሲያቅተው በፕሮጀክት ኩባንያው ገቢ የሚደረግ ማለት ነው፡፡
በቀላል አገላለጽ ሊክዩዲቲ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማለት የኃይል አከፋፋዩ
የሚያስይዘው ሌተር ኦፍ ክሬዲት ሆኖ የኃይል አከፋፋዩ የማመንጨት አቅም ክፍያ፣
የኤነርጂ ክፍያ፣ ይመነጫል ተብሎ የሚታሰብ ኤነርጂ ክፍያ እና ሌሎች መሰል
ክፍያዎችን መክፈል ሲያቅተው በፕሮጀክት ኩባንያው ገቢ የሚደረግ ማለት ነው፡፡
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Liquidity Letter of Credit with Offtaker Obligation to Replenish

In exchange for posting and maintaining a liquidity letter of credit, the initial failure by the offtaker to pay a capacity payment, energy payment, or
similar payment that is secured by a liquidity letter of credit, will typically
not constitute an offtaker event of default. Rather, an offtaker event of default will occur if the offtaker subsequently fails to replenish the letter of
credit within a certain period of time, or if the offtaker fails to make a required payment under the PPA after the letter of credit is exhausted.
This same structure can be implemented with a demand guarantee governed by the Uniform Rules for Demand Guarantees instead of a letter of
credit governed by UCP 600 or ISP 98. In some cases, commercial banks
are willing to issue demand guarantees at a cost to offtakers that is lower
than the corresponding cost for a similarly-sized letter of credit.
A liquidity letter of credit may be less expensive (or have less opportunity
cost) versus using a cash escrow account to cover short-term payment risk.
In some cases, by not having the reimbursement obligation covered by a
partial risk guarantee, a payment guarantee or a similar DFI product, as
discussed below in Section 7.2 (DFI Guarantees), the liquidity letter of
credit will be less expensive, less complex, and less document-intensive
than those options.
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Liquidity Letter of Credit with Host Government Obligation to Replenish

ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
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6.6. ሊክዩዲቲ ኤስክሮው አካውንቶች
በሌላ አማራጭ ደግሞ የአጭር ጊዜ የገንዘብ አቅርቦት ስጋትን ምላሽ ለመስጠት
ገንዘብ ወደ አንድ አካውንት ( የሊክዩዲቲ አካውንት፣ መጠባበቂያ አካውንት
ወይም ኢስክሮው አካውንት ተብሎ ሊጠራ ይችላል) ገቢ ተደርጎ የኢስክሮው
ደንቦችና ግዴታዎች መሰረት ይቀመጣል፡፡
የኃይል አከፋፋዩ በኃይል ሽያጭ ስምምነቱ መሰረት የተወሰኑ ወራትን ክፍያ
የሚሸፍን መጠን ያለው ገንዘብ በኢስክሮው አካውንት ውስጥ እንዲያስቀምጥ
ይጠበቅበታል፡፡ ይህ አካውንት ከሌሎች የብድር ማሻሻያ/ከለላ መንገዶች ጋር
በተጨማሪነት ወይም ተደባልቆ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
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ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
የግል የኃይል ፕሮጀክቶችን ለማነቃቃትና ለማገዝ ሲባል መንግስታት አስቻይ
ከባቢን እንዲፈጥሩ፣ የፕሮጀክት ፋይናንስ መዋቅሮችን እንዲያስተባብሩ፣
ተቀባይነት ባላቸው የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ መርሆዎች መሰረት ስጋቶችን
እንዲተምኑና እንዲደለድሉ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ስራዎች ከፍተኛ
ጊዜና ጥረት የሚጠይቁ ቢሆኑም መንግስት እነዚህን አካሄዶች በመተግበር
ከገለልተኛ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች የሚገኝ የፕሮጀክት ፋይናንስ አቅርቦት
ጥቅም የማግኘት እድሉን ያሰፋል፡፡ ማለትም የፕሮጀክቱ የቅድሚያ ወጪዎች
ከመንግስት ኪስ ሳይሆን በግል ዘርፍ በሚመራ የፋይናንስ አቅርቦት ይሸፈናሉ፡፡
ይህ ድጋፍ ለፕሮጀክት ትግበራው የሚያስፈልጉ ፈቃዶችን መስጠት፣ አጠቃላይ
ለኃይል አከፋፋዩ የሚደረግ እገዛ እና የገንዘብ ማትጊያዎችን ያካትታል፡፡
ከመንግስት ዋስትና ጋር ሲነጻጸር በተለይም ደግሞ ደብዳቤዎቹ በህግ
በማያስጠይቁበት ሁኔታ ከተረቀቁ ከኢንቬስተሩ ወይም ከአበዳሪው እይታ አንጻር
እንደዋስትናው የብድር ማሻሻያ አይሰጡም፡፡ ምክንያቱም መንግስት በማበርቻ
ደብዳቤው ላይ የገባውን ቃል ባይጠብቅ መልካም ስሙ ከመጥፋቱ ውጪ ሌላ
የህግ እርምጃ አይኖርበትም፡፡
ዋስትናው መሰጠት አለበት ተብሎ ከታመነ መንግስት ለስጋቱ ለመጋለጥ ያለውን
እድልና የስጋቱን ኃላፊነት በመውሰድ የሚከተለውን ወጪ የኃይል አቅርቦት
ለኢኮኖሚው ከሚሰጠው መነቃቃት ጋር እያነጻጸረ በቁጥር የተደገፈ ትንታኔ
መስራት አለበት፡፡ ለአንድ ፕሮጀክት የመንግስት ዋስትና ሊሰጥ ይገባል/ይችላል
የሚለውን ለመወሰን ያሉት ውስብስብ ጉዳዮች ያሉት እዚህ ውስጥ ነው፡፡
.
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6.7. የብድር ዘላቂነት
አንድ መንግስት ዋስትናውን ወይም የብድር ድጋፉን እንዴት ሂሳቡ
ውስጥ ያስገባው?
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡ በዚህ
ምእራፍ ውስጥ የትኞቹ የመንግስት የብድር ድጋፍ ዓይነቶች ተጠባባቂ የእዳ
ኃላፊነቶች ተብለው እንደሚያዙ ዘርዝረን እንገልጻለን፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርድም ይሁን ዓለማቀፍ የመንግስት ዘርፍ
አካውንቲንግ ስታንዳርድስ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችን የሚያስተናግዱት IAS37
እና IPSAS19 በሚሉት ክፍሎቻቸው “Provisions, Contingent Liabilities
and Contingent Assets” በሚለው ርእስ ስር ነው፡፡ ሁለቱም ስታንዳርዶች
ኃላፊነቶቹ የመከሰት እድላቸው ጠባብ ነው ብለው እስካላመኑ ድረስ የመንግስት
ተቋማት እና የፋይናንስ ሚኒስትር ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችን ማሳወቅ
እንዳለባቸው ይደነግጋሉ፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
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ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡

ሂሳብ ውስጥ የሚገባበት መንገድ ለምን አስፈላጊ ሆነ?
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
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የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
የብድር ደረጃ አውጪ ድርጅቶች እና የኢንቬስትመንት ባንኮች የመንግስትን
ለተበዳሪነት ብቁ መሆን ሲመዝኑ ለተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች ትልቅ ትኩረት
ይሰጣሉ፡፡

እነዚህ ግዴታዎች ሂሳብ ውስጥ የሚገቡበት ሌላ አማራጭ አለ?
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
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የዓለም የገንዘብ ድርጅት ዋስትናዎችን ወይም ሌሎች የመንግስት የብድር ድጋፎችን እንዴት
ይመለከታቸዋል?
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
ከዓለም ባንክ ቡድን ጋር በመተባበር የዓለም የገንዘብ ድርጅት የእያንዳንዱን ሀገር
የስጋት ምደባና የብድር ዘላቂነት የሚገመግምበት ቤዝላይን ያዘጋጃል፡፡ ምዘናው
የሚከተሉትን ዓይነት ገጽታዎች አሉት፡፡
•

ወቅታዊና የወደፊት የብድር ጫና ጠቋሚዎችን ማስላት፣

ከሀገሩ ጋር የሚገናኙ ምክንያቶችን መለየትና በምዘናው ውስጥ
ማስገባት፣
•

•

ውጫዊ የእዳ ጫና ጠቋሚዎችን ከትክክለኛው መጠን ጋር ማወዳደር፣ እና

•.

ለኃይል ዘርፉ ጠቃሚ የሆነ- የሀገር ውስጥ እዳ ወይም ተጠባባቂ የእዳ
ኃላፊነቶች የአንድ ሀገር ወደፊት ብድር የመክፈል አቅም እንደሚወስኑ
መተንተን ናቸው፡፡

ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
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ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡
ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች መንግስት የኃይል አቅርቦትንና
የመሰረተልማት ኢንቬስትመንትን የሚደግፍባቸው ህጋዊ መንገዶች ናቸው ብለን
እንነሳለን፡፡ መንግስት የተወሰኑ ዓይነት ቁልፍ ስጋቶችን ቀድሞ ለመገመት፣
ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ የተሻለ ቁመና አለው፡፡
ለመንግስት ብድር የሚሰጡ የውጭ አበዳሪዎች (ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች
ወይም የንግድ ባንኮች) ሌሎችን የመንግስትን የብድር ስጋት በሚመዝኑበት ጊዜ
የእዳ ኃላፊነቶችን በሚፈትሹበት ልክ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶችንም ጭምር
መፈተሻቸው አይቀርም፡፡
ዋስትናዎች ወደሂሳብ መዝገብ የገቡበት መንገድ ከመንግስት ፕሮግራሞች
የረጅም ጊዜ ዘለቄታ አንጻር አስፈላጊ ናቸው፡፡

የመንግስት ዋስትናዎች ወይም ሌሎች የብድር ድጋፎች በዓለም
የገንዘብ ድርጅት የስጋት ምዘና ውስጥ ምን ዓይነት ቦታ አላቸው?
በመንግስት ዋስትና የተሰጣቸው የግል ዘርፍ የውጪ ብድሮች በዓለም ባንክ በኩል
እንደ ግልጽ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነት ነው፡፡ ምክንያቱም መንግስት ለአበዳሪው
ክፍያዎቹን ለመክፈል የህግ ግዴታ ስላለበት ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ በመንግስት
ዋስትና የተገነባ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት የክፍያ ችግር ውስጥ ቢገባ መንግስት
ያንን ለማካካስ ክፍያ መክፈሉ ይህ ደግሞ በውጤቱ የፐብሊክ እዳውን መጨመሩ
አይቀርም፡፡
የዓለም የገንዘብ ድርጅት ትንተናውን ሲሰራ ዋናው የሚመለተው ነገር መንግስት
ባለእዳ የሆነባቸው አካላት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነው፡፡ (ማን ዋስትናውን
ክፈሉኝ ብሎ ይነሳል የሚለውን ማለት ነው፡፡) ብዙ ጊዜ ዋስትናው ለውጭ
ኢንቬስተር ወይም አበዳሪ የሚከፈል ይሆናል፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ክፍያው
አገር ውስጥ ላለ ኩባንያ ሊሆን ይችላል፡፡ መንግስትም ይህንን እንደውጭ እዳ
ሳይሆን የአገር ውስጥ እዳ አድርጎ ሊቆጥረው ይችላል፡፡
በመንግስት ዋስትና የተሰጣቸው የግል ዘርፍ የውጪ ብድሮች በዓለም ባንክ በኩል
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እንደ ግልጽ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነት ነው፡፡ ምክንያቱም መንግስት ለአበዳሪው
ክፍያዎቹን ለመክፈል የህግ ግዴታ ስላለበት ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ በመንግስት
ዋስትና የተገነባ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት የክፍያ ችግር ውስጥ ቢገባ መንግስት
ያንን ለማካካስ ክፍያ መክፈሉ ይህ ደግሞ በውጤቱ የፐብሊክ እዳውን መጨመሩ
አይቀርም፡፡
የዓለም የገንዘብ ድርጅት ትንተናውን ሲሰራ ዋናው የሚመለተው ነገር መንግስት
ባለእዳ የሆነባቸው አካላት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነው፡፡ (ማን ዋስትናውን
ክፈሉኝ ብሎ ይነሳል የሚለውን ማለት ነው፡፡) ብዙ ጊዜ ዋስትናው ለውጭ
ኢንቬስተር ወይም አበዳሪ የሚከፈል ይሆናል፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ክፍያው
አገር ውስጥ ላለ ኩባንያ ሊሆን ይችላል፡፡ መንግስትም ይህንን እንደውጭ እዳ
ሳይሆን የአገር ውስጥ እዳ አድርጎ ሊቆጥረው ይችላል፡፡
በመንግስት ዋስትና የተሰጣቸው የግል ዘርፍ የውጪ ብድሮች በዓለም ባንክ በኩል
እንደ ግልጽ ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነት ነው፡፡ ምክንያቱም መንግስት ለአበዳሪው
ክፍያዎቹን ለመክፈል የህግ ግዴታ ስላለበት ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ በመንግስት
ዋስትና የተገነባ የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክት የክፍያ ችግር ውስጥ ቢገባ መንግስት
ያንን ለማካካስ ክፍያ መክፈሉ ይህ ደግሞ በውጤቱ የፐብሊክ እዳውን መጨመሩ
አይቀርም፡፡
የዓለም የገንዘብ ድርጅት ትንተናውን ሲሰራ ዋናው የሚመለተው ነገር መንግስት
ባለእዳ የሆነባቸው አካላት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ነው፡፡ (ማን ዋስትናውን
ክፈሉኝ ብሎ ይነሳል የሚለውን ማለት ነው፡፡) ብዙ ጊዜ ዋስትናው ለውጭ
ኢንቬስተር ወይም አበዳሪ የሚከፈል ይሆናል፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ክፍያው
አገር ውስጥ ላለ ኩባንያ ሊሆን ይችላል፡፡ መንግስትም ይህንን እንደውጭ እዳ
ሳይሆን የአገር ውስጥ እዳ አድርጎ ሊቆጥረው ይችላል፡፡

117

HOST GOVERNMENT CONSIDERATIONS

6.8. መንግስት ሊያጤናቸው የሚገቡ
ጉዳዮች
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
አብዛኛውን ጊዜ መንግስት የብድር ማሻሻያ መስጠት አለበት ተብሎ የሚጠቀሰው
ምክንያት ድጋፉ ካልተሰጠ የፕሮጀክቶቹ ስጋት ተቀባይነት ስለማይኖረው
አበዳሪዎች ብድር ላይሰጡ ይችላሉ የሚል ነው፡፡ ይህ አባባል የተወሰነ እውነታ
ቢኖረውም መንግስት ማጤን ያለበትን ሌሎች ነገሮች ይሸፍናል፡፡
ስለዚህ መንግስት የብድር ማሻሻያ በመስጠት የሚያገኛቸውን ጥቅሞች ማሳየት
ጥሩ ይሆናል፡፡ ነገሮች እንደየሀገሩ ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚለያዩ መገንዘብ ግን
ያስፈልጋል፡፡

የብድር ማሻሻያ ከለላ ወሰንን መገደብ
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
አብዛኛውን ጊዜ መንግስት የብድር ማሻሻያ መስጠት አለበት ተብሎ የሚጠቀሰው
ምክንያት ድጋፉ ካልተሰጠ የፕሮጀክቶቹ ስጋት ተቀባይነት ስለማይኖረው
አበዳሪዎች ብድር ላይሰጡ ይችላሉ የሚል ነው፡፡ ይህ አባባል የተወሰነ እውነታ
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ቢኖረውም መንግስት ማጤን ያለበትን ሌሎች ነገሮች ይሸፍናል፡፡
ስለዚህ መንግስት የብድር ማሻሻያ በመስጠት የሚያገኛቸውን ጥቅሞች ማሳየት
ጥሩ ይሆናል፡፡ ነገሮች እንደየሀገሩ ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚለያዩ መገንዘብ ግን
ያስፈልጋል፡፡

በብድር ማሻሻያ/ከለላ "መልካም ስም" መገንባት
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡

የብድር ማሻሻያ ወጪ ጊዜ በሄደ ቁጥር ይቀንሳል፡፡
በመንግስት የሚሰጥ የብድር ማሻሻያ የሚኖረው ተጽእኖ ገለልተኛ ኃይል
አመንጪዎቹ ለባለድርሻዎች ትርፍ መክፈል ሲጀምርና እዳውንም መክፈል
ሲጀምር እየቀነሰ ይመጣል፡፡ በመሆኑም መጀመሪያ መቶ ፐርሰንት የእዳ ኃላፊነት
ቢኖርበትም ኃላፊነቱ ከጊዜ ወደጊዜ እየቀነሰ መምጣቱ አይቀርም፡፡

የመንግስት ፋይናንስ አቅርቦት ገደብ
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡ገለልተኛ የኃይል
አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት ከፍተኛ ጥቅም
እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት አብዛኛውን ጊዜ
የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡ ከመንግስት የሚፈለገው
ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ
አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ
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መረዳት አለባቸው፡፡

የመንግስት ቁጥጥር
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡

የመንግስት አካላት ፍላጎቶች ስብጥር
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
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ለአንድ ዝንባሌ መነሻ ሊሆን በሚችል ነገር ላይ ያሉ
ጥንቃቄዎች
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡

የብድር ዘለቄታ
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
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በርካታ አልሚዎች በርን ሲያንኳኩ
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
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የውጭ ምንዛሪ ስጋቶች
ገለልተኛ የኃይል አመንጪዎችን ለመሳብ የብድር ማሻሻያ መስጠት ለመንግስት
ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጠው ሁሉ የራሱ ተግዳሮቶችም አሉት፡፡ መንግስታት
አብዛኛውን ጊዜ የእነሱ ድጋፍ ለምን እዳስፈለገ ግልጽ አይሆንላቸውም፡፡
ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ውሳኔ
በሚተላለፍበት ጊዜ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስት ሚዛናቸውን ሊጠብቅ
የሚፈልጋቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ መረዳት አለባቸው፡፡
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6.9. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
መንግስታት የሀገሮቻቸው የኃይል ዘርፍ እንዲያድግ ምቹ ከባቢ መፍጠር
አለባቸው፡፡ ምቹ ከባቢው ብቻ ደግሞ በቂ ላይሆን ስለሚችል የገለልተኛ የኃይል
አመንጪዎችን በገበያው ላይ ለመሳብ መንግስት የብድር ማሻሻያዎችን ማቅረብ
ይኖርበታል፡፡ ኢንቬስተሮች በተከታታይ የክፍያ ግዴታዎች እና የውል ማቋረጥ
ክፍያዎች የስጋት ድልድሎች ሊያሳስቧቸው ይችላል፡፡
•

የመንግስት ዋስትናዎች መንግስት ሊያቀርብ ከሚችላቸው የብድር ማሻሻያ
ዓይነቶች አካታች/አጠቃላይ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነው፡፡

•

የማበርቻና የድጋፍ ደብዳቤዎች .ከመንግስት ዋስትና ያነሰ ድጋፍ የሚሰጡ
ነገር ግን የተለመዱ ድጋፎች ናቸው፡፡

•

የግዛኝ እና ልግዛ አማራጭ ያላቸው ስምምነቶች (PCOA) ከውል
መቋረጥ ጋር የተገናኙ ክስተቶችን የሚያስተናግዱ አማራጮች ናቸው፡፡
ተደጋግመው ለሚመጡ ክፍያዎች ግዴታ ማሻሻያ አያቀርቡም፡፡

•

ተከታታይ የክፍያ ግዴታዎች በሌተርስ ኦፍ ክሬዲት ወይመ በሊኪዩዲቱ
ኤስክሮ አካውንቶች ሊሸፈኑ ይችላሉ፡፡ እነዚህ መሳሪዎች ከውል መቋረጥ ጋር
ለተገናኙ ክስተቶች ሽፋን አይሰጡም፡፡

የመንግስት ዋስትና የፕሮጀክት ኩባንያው ከአበዳሪዎች ጋር ላለው የብድር ግዴታ
ዋስትና አለመሆኑ መታወቅ አለበት፡፡
መንግስታት የብድር ማሻሻያዎች ከዓለም የገንዘብ ድርጅት ጋር በመተባበር
በሚዘጋጀው የዘላቂ ብድር ማእቀፋቸው ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት አለባቸው፡፡
መንግስታት የብድር ማሻሻያዎችን ከመስጠታቸው በፊት ሊያጤኗቸው የሚገቡ
በርካታ ጉዳዮች አሉ፡፡
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ከላይ የሚታየው ምስል መንግስት የኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶችን ለማሳካት
ሊወስዳቸው የሚችሉ የስጋት ደረጃዎችን ያሳያል፡፡ መንግስት ሁሉንም ግዢ ከካዝናው
አውጥቶ ለመግዛት ካሰበ ትልቅ የስጋት ኃላፊነት እየተሸከመ መሆኑን ያሳያል፡፡ የስጋት
ኃላፊነት ሸክም ወደአልሚ ወይም የግል ዘርፉ የሚመጣ ከሆነ ስጋቱን ለመቀነስ ወይም
ለመከለልም ወይም ለማሸጋገር በዚህ የመምሪያ ሰነድ ላይ የተገለጹ መንገዶችን
መጠቀም ይቻላል፡፡ (በመንግስትም በሶስተኛ ወገንም) ከላይ የሚገኘው ምስል ማሳይ
ብቻ ነው፡፡ የተለያዩ የመንግስት የብድር ማሻሻያ ሰነዶችን ጥንካሬዎችና እንዴት ተፈጻሚ
ሊደረጉ ይችላሉ የሚለው በውስጣቸው ባለው ይዘት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህም
ለዳግም ማርቀቅ እና ድርድር ሊቀርብና የሀገሪቱ የማክሮ ኢኮኖሚያዊና የቁጥጥር ከባቢ
ነጸብራቅ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ ይሁን እንጂ ዋናው የምስሉ ዓላማ በመንግስትና
በአልሚው መካከል የሚኖረውን የስጋት ድልድል ቀላል በሆነ መልኩ ማሳየት ነው፡፡
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7.1. መግቢያ
ይህ የሰነዱ ክፍል ሶስተኛ ወገኖች በገለልተኛ ኃይል አመንጪዎች አውድ ለብድር
ማሻሻያ እና ለፖለቲካ ስጋት ቅነሳ ሊጠቀሟቸው በሚችሏቸው የተለያዩ መንገዶች
ላይ ያተኩራል፡፡ እነዚህ መንገዶች/መሳሪያዎች ለሁለት ዓይነት ዓላማዎች ጥቅም
ላይ ሊውሉ ይችላሉ፡፡
መጀመሪያ መንግስት ከሚሰጣቸው ማሻሻያዎች በተጨማሪ ሁለተኛ ደረጃ
ማሻሻያዎች ተደርገው ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፡፡
•

የመንግስት ብድር ኢንቬስተሮች እና አበዳሪዎች በሚፈልጉት ልክ ጠንካራ
ካልሆነ፣

•

መንግስት ለአንድ አልሚ ሙሉ ዋስትና ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ፣ ወይም

•

የተሰየመው የኃይል አከፋፋይ በኃይል ግዢ ስምምነቱ ላይ የተጠቀሱትን
ግዴታዎች ለመውሰድ በቂ የክሬዲት ደረጃ ከሌለው፡፡ ይህ በተለይም ኃይል
አከፋፋዩ ወይም መንግስት በስምምነት መቋረጥ ወይም ግዛኝ አማራጭ
ቢቀሰቀስ የግዢ ክፍያ መክፈል ስላለባቸው በጣም ወሳኝ ነው፡፡

ሁለተኛ እንደ የፖለቲካ ስጋት ኢንሹራንስ የመሳሰሉ መሳሪያዎች በኮንትራት
ግዴታ ውስጥ ያልተጠቀሱ ስጋቶችን ለመሸፈን ይጠቅማሉ፡፡
በሶስተኛ ወገን የሚደረግ የብድር ማሻሻያ ለፕሮጀክቱና ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት
በርካታ ጥቅሞች ያመጣል፡፡ ከነዚህም ውስጥ፡•

ፕሮጀክት ኩባንያው ሊያገኛቸው የሚችሉ የፋይናንስ አማራጮችን ማስፋት፣

• የብድር ወጪን መቀነስ
•.የብድሩን የመክፈያ ጊዜ ማራዘም ናቸው፡፡
ስፖንሰሮችና ኮሜርሻል አበዳሪዎች የሶስተኛ ወገን ተሳትፎን በበጎ መልኩ
ያዩታል፡፡ ምክንያቱም የእነሱ ተሳትፎ በፕሮጀክቱ የስጋት ተቀባይነት ላይ
አዎንታዊ ተጽእኖ ስለሚኖረው ነው፡፡
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7.2. የልማት የገንዘብ ተቋማት ዋስትናዎች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡እነዚህ
የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም

የልማት ገንዘብ ተቋማት ዋስትናዎች ጥቅም
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡
በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ
የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
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የዋስትና ዓይነቶች
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡ዓለማቀፍ
የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር ድጋፎች
በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡
የብድር ዋስትና
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
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Loan Guarantee

የክፍያ ዋስትና
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡

131

DFI GUARANTEES

እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
Payment Guarantee
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ለዋስትና መዋቅሮች የኮንትራት ማእቀፍ
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
•

የዋስትና ስምምነት

•

Project Agreement የፕሮጀክት ስምምነት

•

የድጋፍ ስምምነት

•

የመንግስት የዋስትና (Indemnity) ስምምነት
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የልማት የገንዘብ ተቋማትን ዋስትና በተመለከተ ሊጤኑ
የሚገባቸው
የዋስትናዎቹ ተፈጸሚነትና የጊዜ ገደብ
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
የድልድል ጉዳዮች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡

134

THIRD PARTY CREDIT SUPPORT AND RISK MITIGATION

ከፊልና ሙሉ ዋስትናዎች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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ዋስትናዎቹን በተመለከተ በፋይናንስ ረገድ መጤን ያለባቸው ጉዳዮች
•

ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር

ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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7.3. በልማት የፋይናንስ ተቋማት ዋስትና
የተሰጣቸው ኤል ሲ ስትራክቸሮች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡

139

DFI-GUARANTEED LC STRUCTURES

Guaranteed LC Structure

ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
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ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡

ኤል ሲ የሚሰጠው ባንክ ሚና
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
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ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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DFI-GUARANTEED LC STRUCTURES

ዋስትና ለተሰጣቸው ኤል ሲ ስትራክቸሮች የኮንትራት ማእቀፍ
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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ዋስትና የተሰጣቸውን ኤል ሲ ስትራክቸሮች በተመለከተ ዝርዝር
መጤን ያለባቸው ጉዳዮች
የጊዜ ገደብ
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
የክፍያ ወሰነ ክልል
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
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ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡

ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
ዋስትናውን የማቋረጥ ሁኔታ
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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7.4. የፖለቲካ ስጋት ኢንሹራንስ
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡

አቅራቢዎች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
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ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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የሚሸፈነው ምንድን ነው?
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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Political Risk Insurance Structure

እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
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7.5. ኤ/ቢ የብድር ሽያጭ
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ ወደ
ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ ወይም
ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
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A/B Syndicated Loan Structure

151

A/B LOAN SYNDICATION

ጥቅሞች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
እነዚህ የእዳ ኃላፊነቶች ወደፊት ሊፈጠሩ የሚችሉ የፋይናንስ ግዴታዎች ሲሆኑ
ወደ ትክክለኛ ግዴታዎች የሚቀየሩት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ የሆኑ አንድ
ወይም ከአንድ በላይ ክስተቶች ሲፈጠሩ ወይም ሳይፈጠሩ ሲቀሩ ነው፡፡
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ

የእዳ

ኃላፊነቶች

(ኮንቲንጀንት

ሊያቢሊቲስ)

በመባል

ይታወቃሉ፡፡ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና
ሌሎች የብድር ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት
እንዳለባቸው ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት
ድጋፍ ግዴታዎች ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል
ይታወቃሉ፡፡

መጤን ያለባቸው ጉዳዮች
ዓለማቀፍ የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች የመንግስት ዋስትናዎችና ሌሎች የብድር
ድጋፎች በመንግስት የሂሳብ መዝገብ ላይ እንዴት መታየት እንዳለባቸው
ያስረዳሉ፡፡ በአካውንቲንግ አባባል እንደነዚህ ዓይነት የመንግስት ድጋፍ ግዴታዎች
ተጠባባቂ የእዳ ኃላፊነቶች (ኮንቲንጀንት ሊያቢሊቲስ) በመባል ይታወቃሉ፡፡
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7.6. የቁልፍ ነጥቦች ክለሳ
ለብድር ክፍያ ቀጥተኛ ሽፋን የሚሰጡ ወይም ሌሎች የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች
ለፕጀክት ኩባንያው መክፈል ያለባቸውን ክፍያዎች የሚያግዙ በርካታ የሶስተኛ
ወገን የዋስትና ዓይነቶች አሉ፡፡
ኤ/ቢ የብድር መዋቅሮች ዓለማቀፍ የልማት ባንኮች የንግድ አበዳሪዎችን
እንዲያደራጁ እና ለፕሮጀክቱ የሚሆን የፋይናንስ ሀብት ምንጭን እንዲያሰፉ
ይፈቅዳሉ፡፡
ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሶስተኛ ወገን የብድር ማሻሻያዎች/ከለላዎች የሚሰጡት
ጥቅም የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡• ኮሜርሻል አበዳሪዎችን በማደራጀት ለፕጀክት ኩባንያው ተደራሽ ሊሆኑ የሚችሉ
የፋይናንስ አማራጮችን ማስፋት
• የብድር የወጪ ጫናን መቀነስ፣ እና
• የፕሮጀክቱን ብድር ክፍያ የጊዜ ማርዘም ናቸው፡፡
ስፖንሰሮችና ኮሜርሻል አበዳሪዎች አንዳንድ የልማት የፋይናንስ ተቋማት ከቀጥታ
የብድር ማሻሻያ/ከለላ በተጨማሪ የሚያመጡትን በጎ ተጽእኖ ጥሩ ግምት
ይሰጡታል፡፡
መንግስታት በዋስትና ሰጪዎቹ ሁኔታና በዋስትናው ግዴታዎች ላይ በመመስረት
የተለያዩ ዋስትናዎች በሀገሪቱ የሂሳብ መዝገብ ላይ የሚኖራቸውን አንደምታ ማጤን
አለባቸው፡፡
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የቃላትና ሀረጎች ፍቺ
ኦንላይን ማጣቀሻዎች
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የቃላትና ሀረጎች ፍቺ
ኤ/ቢ ብድር – ክፍል 7.4ን ይመልከቱ
የአካውንቶች ስምምነት – በፕሮጀክት ኩባንያው አካውንት ውስጥ የሚኖረውን የገንዘብ ፍሰት
የሚያሳይ ስምምነት፡፡ በተጨማሪ ክፍል 3.2.ን ይመልከቱ
የአፍሪካ ልማት ባንክ – በ አ ፍ ሪ ካ ሀ ገ ሮ ች የ ኢ ኮ ኖ ሚ እ ድ ገ ት ና ማ ህ በ ራ ዊ መ ሻ ሻ ል
ላይ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የተቋቋመ ዓለማቀፍ የልማት የፋይናንስ ተቋም
ነ ው ፡ ፡ የአፍሪካ ልማት ባንከ የተመሰረተው እኤአ በ1964 ሲሆን ሶስት አካላትን ያካትታል፡የአፍሪካ የልማት ባንክ፣ የአፍሪካ የልማት ፈንድ፣ እና የናይጄሪያ ትረስት ፈንድ ናቸው፡፡ የአፍሪካ
ልማት ባንክ የአፍሪካ ልማት ባንክ ግሩፕ የብድር አቅርቦት መስኮት ነው፡፡ የናይጄሪያ ትረስት
ፈንድ በናይጄሪያ መንግስት የተቋቋመ ሲሆን ራሱን የቻለ ተዘዋዋሪ ፈንድ ነው፡፡
የበጀት ምደባ – በበጀት አገላለጽ ለአንድ የተወሰነ ዓላማ ገንዘብ መድቦ ማስቀመጥ ማለት
ነው፡፡የተለያዩ የመንግስት ፈንድ ምንጮች በየዓመቱ ለመንግስት ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ
መመደብ አለባቸው፡፡ በመንግስት ዓመታዊ ወይም ወቅታዊ በጀት ውስጥ መካተትም
አለባቸው፡፡ በቢዝነስ አውድ ስንጠቀመው የካፒታል ድልድል እንደማለት ነው፡፡
የግልግል ዳኝነት –የግጭት/ክርክር መፍቻ መንገድ ሲሆን አከራካሪው ጉዳይ በቅድሚያ
ስምምነት ላይ በተደረሰባቸው ህጎች መሰረት ለአገላጋይ ጉባኤ ለውሳኔ ይቀርባል፡፡
ኃላፊነት መስጠት –. በህግ አገላለጽ በስምምነት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ አንድ ወገን መብቶችን
ወደሌላኛው ማስተላለፍ ማለት ነው፡፡ (ግዴታን ግን አይጨምርም) አንድ ወገን መብቱን
የሚስተላልፍበት መብት በስምምነቱ ላይ ባሉ ድንጋጌዎችና በሌሎች ወገኖች ስምምነት ላይ
የተመሰረተ ነው፡፡
የባላንስ ሽት ፋይናንሲንግ –.ሙሉ በሙሉ በስፖንሰሩ የሚሸፈን የፕሮክት ፋይናንስ አቅርቦት
ነው፡፡
ተቀባይነት ያለው (Bankable) –አንድ ፕሮጀክት ወይም ኮንትራት ተቀባይነት ያለው ነው
የሚባለው ያካተተው የስጋት ኃላፊነት ድልድል በአበዳሪዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሲሆን
ነው፡፡
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ቤዝ ሎድ ኃይል ወይም አቅም –ኃይል አከፋፋዩ ወይም የኃይል መረቡ አንቀሳቃሽ ተከታታይነት
ባለው መልኩ ሊጠቀሙበት የሚያስቡ በናሽናል ወይም ሪጅናል የኃይል ማስተላለፊያ መረብ
ውስጥ ያለ የማመንጨት አቅም
ሙሉ ለሙሉ መቋረጥ – በኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ላይ የሚደርስ ሙሉ የኃይል
አቅርቦት መቋረጥ
ከፊል መቋረጥ– በኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ላይ የሚደርስ ከፊል የኃይል አቅርቦት
መቋረጥ
የመግዛት አማራጭ –.የኃይል አከፋፋዩ ወይም የመንግስት የኃይል ማመንጫውን ወይም
ድርሻውን የመግዛት መብት
ለአቅም የሚከፈል ክፍያ - የኃይል ማመንጫ ጣቢያው ማመንጨት በሚችለው መጠን
ለማመንጨት አቅሙ በኃይል አከፋፋዩ የሚከፈል ክፍያ ነው፡፡ የክፍያው ዋና ዓላማ የኃይል
አምራቹ ቋሚ ወጪውን (የካፒታል ወጪውንና የስራ ማስኬጃ ወጪውን) እንዲሸፍንና
ስምምነት ላይ የተደረሰበትን ትርፍ እንዲያገኝ ነው፡፡ እነዚህ ክፍያዎች የኃይል ማመንጫው ስራ
ላይ እስካለ ድረስ/አለ ተብሎ እስከተወሰነ ድረስ የሚከፈሉ ናቸው፡፡
የብድር ማስያዣ - የብድር ክፍያውን ዋስትና ለመስጠት ተበዳሪው ለአበዳሪው
የሚያስይዘው ንብረት፣ የውል መብት፣ ወይም ሌሎች ንብረቶች
ስራ የሚጀመርበት ቀን - በኃይል ግዢ ስምምነት ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መድረሻ ሲሆን
የኃይል ማመንጫው ከተፈተሸና በገለልተኛ መሀንዲስ ማረጋገጫ ከተሰጠው በኋላ የማመንጨት
ስራውን የሚጀምርበት ቀን ማለት ነው፡፡
የወል በሆኑ ሁኔታዎች/ደንቦች ስምምነት ላይ – በፕሮጀክት ኩባንያውና በአበዳሪዎች መካከል
ሁሉም ስምምነቶች ላይ በሚኖሩ (የወል በሆኑ) የፋይናንስ ደንቦች/ሁኔታዎች ላይ የሚደረግ
ስምምነት ነው፡፡ (ክፍል 3.2ን ይመልከቱ)
የፈቃድ ስምምነት -የኃይል ማመንጫ እንዲገነባ፣ እንዲተዳደርና ለዓመታት የኤሌክትሪክ ኃይል
እንዲሸጥ በሀገሩ መንግስት የሚሰጥ መብት/ፈቃድ ነው፡፡ የፈቃድ ስምምነት ማለት
ከመንግስት ለፕሮጀክት ኩባንያው የሚሰጥ ፈቃድ ነው፡፡ የትግበራ ስምምነትም ተመሳሳይ
አገልግሎት መስጠት ይችላል፡፡
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ቀድሞ መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች - አንድ ኮንትራት ወይም የኮንትራቱ አካል ወደስራ
ከመግባቱ በፊት ሊሟሉ የሚገባቸው ሁኔታዎች ማለት ነው፡፡
ወደፊት ሊኖር የሚችል የኃላፊነት እዳ - እስካሁን ያልተከሰተ ወደፊት ግን ሊከሰት የሚችል
የኃላፊነት እዳ ማለት ነው፡፡
የኮርፖሬት ፋይናንስ - ከፕሮጀክት ፋይናንስ ለመለየት የተቀመጠ ነው፡፡ በኮርፖሬት ፋይናንስ
አበዳሪው በተበዳሪው አካል ባለድርሻዎች ላይ ባቀረበው ፋይናንስ ልክ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ
መጠን ብድሩን የማስመለስ መብት አለው፡፡
ወጪን የሚያንጸባርቁ የአገልግሎት ክፍያዎች – እውነተኛ የኃይል ማመንጫ፣ ማስተላለፊያና
ማከፋፋያ ወጪዎችን የሚያንጸባርቅ የአገልግሎ ክፍያ ማለት ነው፡፡
የብድር ማሻሻያ/ከለላ – የክፍያ ግዴታዎችን ለማሻሻል የሚሰጡ የዋስትና ወይም ሌሎች
ድጋፎች ማለት ነው፡፡
የማስተካከያ ጊዜ - ክፍያውን በወቅቱ ያልከፈለ አካል "ክፍያን አለመክፈል" ወደሚል ሂደት
ከመግባቱ በፊት ነገሮችን እንዲያስተካክል (ክፍያውን እንዲፈጽም) የሚሰጠው ጊዜ ማለት ነው፡፡
የኃይል ቅነሳ – ከኃይል አከፋፋዩ ወይም ከኃይል መረብ አንቀሳቃሹ ለኃይል አመንጪው
የሚያመነጨውን ኃይል እንዲቀንስ የሚሰጥ ትእዛዝ ነው፡፡ የትእዛዙ መነሻ የተጠቃሚዎች
ፍላጎት፣ የአማራጭ የኃይል ምንጭ መኖር፣ የማስተላለፊያ መረብ አቅም እና/ወይም የኃይል
መረብ መረጋጋት ሊሆን ይችላል፡፡
የሚጠበቅ አቅም– የሆነ ክስተት ባይከሰት ኖሮ (የኃይል አከፋፋዩ የስጋት ኃላፊነቱን
ይሸከማል) የኃይል ማመንጫው ሊያመነጨው ይችል የነበረ ኃይል

154

GLOSSARY

ይመነጫል ተብሎ ለሚጠበቀው ኤነርጂ የሚከፈል ክፍያ –ይመነጫል ተብሎ ለሚታሰበው
ኤነርጂ የሚከፈል ክፍያ ነው፡፡
አልሚ--ስፖንሰር የሚለውን ይመልከቱ
የልማት የፋይናንስ ተቋማት –የልማት ግቦችን ለመምታት ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ እንዲያደርጉ
ኃላፊነት የተጣለባቸው የፋይናንስ ተቋማት ናቸው፡፡ ዓለማቀፍ የልማት ባንኮችን ያጠቃልላሉ፡፡
ምሳሌ፡- የዓለም ባንክን፣ የአፍሪካ ልማት ባንክ፣ ወዘተ
ቀጥታ ስምምነቶች - ከፕሮጀክት ኩባንያው ጋር ግንኙነት ካላቸው አካላት ጋር (ኃይል
አከፋፋይ ወይም መንግስት) አበዳሪዎ የሚፈራረሙት ውል/ስምምነት ነው፡፡ በስምምነቱ
እነዚህ አካላት በፕሮጀክት ኩባንያው ለአበዳሪው በተሰጡት የብድር ማስተማመኛዎች
እውቅና ይሰጣሉ፡፡
ቀጥታ ኪሳራ - በስምምነት ላይ የሰፈሩትን ግዴታዎች በወቅቱ ባልተወጣ ወገን ምክንያት
በቀጥታ የሚመጣ ኪሳራ
የገንዘብ መለቀቅ -.በብድር አውድ ገንዘብ ከአበዳሪው ወደተበዳሪው ሲለቀቅ ማለት ነው፡፡
የኤነርጂ ክፍያ ምጣኔ – የኤነርጂ ክፍያ የሚለውን ይመልከቱ፡፡
የኤነርጂ ክፍያ – በትክክል ለመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል አከፋፋዩ የሚከፍለው ክፍያ ነው፡፡
ዓላማው የኃይል አምራቹ የነዳጅና የስራ ማስኬጃ ወጪዎቹን እንዲሸፍንበት ነው፡፡
የሀብት መዋጮ –በስፖንሰሮች ኢንቬስት የሚደረግ ገንዘብ ማለት ነው፡፡ (ፕሮጀክት ኩባንያው
በብድር የማያገኘው)
ኤስክሮ አካውንት – ክፍል 6.6 ን ይመልከቱ.
የውጪ ንግድ ብድር ተቋማት – የሀገራቸው የቢዝነስ ሰዎች ውጪ ሀገር ወጥተው በአዳጊ
ገበያዎች ላይ እንዲሳተፉ ብድር፣ ድጋፍና ኢንሹራንስ የሚሰጡ ተቋማት
አመቻች ወኪል – ክፍል 3.2ን ይመልከቱ.
ፋይናንሻል ኢንቬስተር – በኃይል አቅርቦት ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቬስት የሚያደርግ
የፋይናንስ ተቋም፣ ፈንድ፣ ወይም የኢንሹራንስ ኩባንያ
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ፋይናንሲንግ ሰነዶች - ከ ፕሮ ጀ ክ ት ሰነ ዶ ች ው ጪ ያ ሉ ከ ኃ ይ ል ማ መ ንጫ ው ጋ ር
የ ተ ገ ና ኙ የፕሮ ጀ ክ ት ኩ ባ ንያ ው ን ና የአበ ዳ ሪ ዎ ች ን መብ ቶ ች ና ግ ዴ ታ ዎ ች
የ ሚ ዘ ረ ዝ ሩ ው ሎ ች ና ስ ምምነ ቶ ች ( የብ ድ ር ስ ምምነ ቶች ፣ ቀ ጥ ታ ስም ምነ ቶች ፣
እ ና የሴ ኪዩሪ ቲ ስ ምምነ ቶች )
የመንግስት ፈቃድና ድጋፍ ስምምነት– በመንግስትና በፕሮጀክት ኩባንያው መካከል
የሚደረግ ስምምነት ሲሆን መንግስት ፕሮጀክቱን በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮች ለመፈጸም
የሚስማማበት ነው፡፡
የከለላ መሳሪያዎች – በምንዛሬ መጠን፣ በወለድ ምጣኔ እንደዚሁም በሸቀጦች ዋጋ ላይ ከሚኖሩ
ለውጦች የፕጀክቱን ባለድርሻ አካላት ለመከለል ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች
ገለልተኛ የኃይል አምራች - በግል ይዞታ ስር ያለ የኤሌክትሪክ ኃይል አምራች
የማበርቻ ደብዳቤ –ክፍል 6.3ን ይመልከቱ.
የተገደበ ማስገደጃ ያለው ፋይናንሲንግ – ምንም ማስገደጃ የሌለው ፋይናንሲንግ የሚለውን
ይመልከቱ
ሊኪዩዲቲ – ለአጭር ጊዜ የፋይናንስ ግዴታዎች መወጫ የሚሆን ገንዘብ ወይም ከገንዘብ ጋር
ተመጣጣኝ የሆነ ንብረት መኖር.
ምንም ማስገደጃ የሌለው ፋይናንሲንግ - ከ ፕሮ ጀ ክ ቱ የ ገ ንዘ ብ ፍ ሰት ላይ ብ ቻ
እ ዳ ው የሚ ከ ፈል የፋ ይ ና ንሲ ንግ አይ ነ ት ነ ው ፡ ፡ የ ፕሮ ጀ ክት ኩ ባ ን ያው
ባ ለ ድ ር ሻ ዎ ች ካ ፒታ ል ከ ማ ቅ ረ ብ ና ድ ጋፍ ከ ማ ድ ረ ግ ያለ ፈ የ ፋ ይ ና ንስ ግ ዴ ታ
አ ይ ኖ ር ባ ቸው ም፡ ፡
የኃይል አከፋፋይ - በኃይል ግዢ ስምምነቱ ውስጥ የመነጨውን ኃይል የመግዛት ኃላፊነት ያለበት
ወገን ነው፡፡ ገዢ በመባልም ይታወቃል፡፡
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የኃይል ግዢ ስምምነት– አንደኛው ኃይል አመንጪ ሌላኛው ደግሞ የመነጨውን ኃይል ገዢ
በሆኑ ሁለት ወገኖች መካከል የሚደረግ የኃይል ሽያጭ/ግዢ ስምምነት ነው፡፡
በተፈጥሮ ሀብት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት ፋይናንሲንግ –
አንድ አካል አንድን ፕሮጀክት ዲዛይን ለማድረግ፣ ለመገንባት እና ለመተግበር በልዋጩ ደግሞ
በሀገር ውስጥ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብት ሊያገኝ የሚስማማው ስምምነት
ነው፡፡
የዋስትና ወኪል – ክፍል 3.2 ን ይመልከቱ.
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ኦንላይን ማጣቀሻዎች
The following is a non-exhaustive list of additional online resources:
Understanding Power Purchase Agreements
•

Understanding Power Purchase Agreement: http://go.usa.gov/FBzH

Country Risk Classifications
•

Standard & Poor's Risk Ratings: http://www.spratings.com

•

Moody's Country Risk Ratings: http://goo.gl/QVUG8n

•

Fitch Ratings Sovereigns: http://goo.gl/ymFQIV

•

OECD Country Risk Classification: http://goo.gl/vEKPuY

Environment and Social
•

African Development Bank's Integrated Safeguard System:
http://goo.gl/hWTO5p

•

Equator Principles: http://www.equator-principles.com

•

IFC Environmental and Social Performance Standards:
http://goo.gl/pNaCOv

Debt Sustainability
•

Government Finance Statistics Manual 2014 (IMF):
http://goo.gl/iuxirn

•

IMF Debt Sustainability Analysis: http://goo.gl/3eCSGz

•

Public Sector Debt Statistics Guide (TFFS): http://goo.gl/eDm693

•

Quarterly External Debt Statistics (World Bank): http://goo.gl/RhYYp0

•

World Bank-IMF Debt Sustainability Framework: http://goo.gl/nsLcEa
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Development Finance Institutions
•

Africa Finance Corporation: http://www.africafc.org

•

African Development Bank Group: http://www.afdb.org

•

Agence française de développement: http://goo.gl/c8wNXY

•

Asian Development Bank: http://www.adb.org

•

Commonwealth Development Corporation (CDC):
http://www.cdcgroup.com

•

DEG German Investment Company: https://goo.gl/YG0QvH

•

Development Bank of Southern Africa: http://www.dbsa.org

•

European Bank for Reconstruction and Development:
http://www.ebrd.com

•

European Investment Bank: http://www.eib.org

•

FMO Netherlands Development Finance Company:
https://www.fmo.nl

•

International Finance Corporation: http://www.ifc.org

•

Islamic Development Bank: http://www.isdb.org

•

KfW Entwicklungsbank: http://goo.gl/gUuUzD

•

Proparco Investment and Promotions Company for Economic
Cooperation: http://www.proparco.fr

•

Overseas Private Investment Corporation: http://www.opic.gov

•

Swedish International Development Corporation (SIDA):
http://www.sida.se/English/

•

UK Department for International Development: https://goo.gl/yTqt8R

•

World Bank Group: http://www.worldbank.org
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Export Credit Agencies
•

OECD List of ECAs: http://www.oecd.org/trade/exportcredits/eca.htm

•

CESCE (Spain): http://inglaterra.cesce.es

•

COFACE (France): http://www.coface.com

•

Delcrede – Ducroire (Belgium): http://www.delcredereducroire.be/en/

•

EDC (Canada): http://www.edc.ca

•

EKF (Denmark): http://goo.gl/ATUH5K

•

ExIm (USA): http://www.exim.gov

•

FEC (Finland): http://www.finnvera.fi/eng

•

Hermes (Germany): http://www.eulerhermes.com

•

JBIC (Japan): http://www.jbic.go.jp/en

•

KEXIM (Korea): http://goo.gl/sVWZrB

•

NEXI (Japan): http://nexi.go.jp/en

•

SACE (Italy): http://www.sace.it/en

•

UK Export Finance (United Kingdom):
http://www.ukexportfinance.gov.uk

Guarantees
•

African Development Bank: Partial Risk Guarantees:
http://goo.gl/kRVCFl

•

World Bank: Guarantees: http://goo.gl/RXm2Tn

Negotiation Support
•

African Legal Support Facility: http://goo.gl/hux9Va

•

Host Government Negotiation Support Portal:
http://www.negotiationsupport.org
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Political Risk Insurance
•

Africa Trade Insurance Political Risk Insurance: http://goo.gl/ptnyoA

•

MIGA Political Risk Insurance: http://goo.gl/8rBvwe

•

OPIC Political Risk Insurance: http://goo.gl/cl1MWr

Power Sector Guides
•

Africa Power Guide: http://www.africapowerguide.com

•

Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation by
World Bank: http://goo.gl/Ftms70

•

IEA Wind Power Technology Roadmap: http://goo.gl/5uaStk

•

Important Features of Bankable Power Purchase Agreements by OPIC:
http://goo.gl/fBRXys

•

Power Africa: http://www.usaid.gov/powerafrica

•

World Energy Outlook: http://www.worldenergyoutlook.org

Procurement
•

African Development Bank Procurement Guidelines:
http://goo.gl/ZegcL9

•

EIB Procurement Guidelines: http://goo.gl/GXd0U3

•

South Africa's Renewable Energy IPP Procurement Program: Success
Factors and Lessons: http://goo.gl/1YnSGy

•

World Bank Procurement Guidelines: http://goo.gl/cT3X47

Project Finance
•

Harvard Business School Project Finance Portal: http://goo.gl/HQufjo

•

Project Finance Key Concepts (PPPIRC): http://goo.gl/xlTpFN

167

APPENDIX

Public Private Partnerships
•

Infrastructure Consortium for Africa: http://www.icafrica.org

•

Unsolicited Proposals – An Exception to Public Initiation of
Infrastructure PPPs: http://goo.gl/hXJgFZ

•

World Bank Public Private Partnership in Infrastructure Resource
Center: http://www.worldbank.org/pppirc

Syndicated Loans
•

B Loan Structure and Benefits (IFC): http://goo.gl/ep4BzO

•

Universal Recognition of B Loan Structure (IFC):
http://goo.gl/tFN80U

Uniform Legal Provisions
•

ISP 98 – http://goo.gl/tSBG63

•

TSAO 4878 – https://t.co/bVRRfSozLi

•

UCP 600 – http://goo.gl/QNp1SX
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ALSF Acknowledgement- Understanding Power Project Financing
Despite access to power being a basic requirement for economic growth and
development, only approximately 5% of sub-Saharan Africa has access to energy. 1 In
2014, electricity consumption per capita in the region was estimated "at one-sixth of the
world's average," 2 and total consumption in the region was estimated at "only as much as
in the state of New York."3
In the course of our advisory work and discussions with governments and stakeholders,
we observed that one of the biggest issues limiting private sector participation in power
generation was the issue of credit enhancements and more specifically, sovereign
guarantees. The burgeoning power sector and shortage of creditworthy offtakers in Africa
leads to credit enhancements as a central feature in power project financing transactions.
These observations prompted us to bring together leaders with practical experience to
produce this handbook. The handbook is a collaborative effort for which there are many
institutions and individuals to thank. First, we must give our sincerest gratitude to the
successful partnership with Power Africa and CLOP that has led to the creation of this
handbook.
This handbook would not have been possible without the generous commitment by the
individual authors and the support of their respective institutions and firms. Not only were
the authors generous with their time by taking a week out of their extremely busy
schedules, but also the long hours endured to produce a handbook of such a high quality
in such a short time.
As we say in Africa, "it takes a village to raise a child"- and the same is true here. There
are many others involved in the production of the handbook, particularly African
government officials and private sector partners, whose insight and guidance set the
parameters to ensure the handbook focused on the real issues arising in these
negotiations.

1
"Who will fund the renewable solution to the energy crisis?" The Guardian , June 5, 2014,
available at http://www.theguardian.com/global-development-professionalsnetwork/2014/jun/05/renewable-energy-electricty-africa-policy.
2 Id.
3 !d.

These collaborations not only produced a valuable resource but have cemented existing
relationships and created new ones for the ALSF. All of which will enrich our efforts to
deliver our mandate to assist Africa.
The "Understanding Power Project Financing" and the "Understanding Power Purchase
Agreements" handbooks are examples of the many activities that the African Legal
Support Facility has developed to assist its African governments negotiate complex
commercial transactions. For more details about the work of the ALSF, please visit our
website (http://www.aflsf.org) or email us at alsf@afdb.org.

Stephen KARANGIZI

Director, African Legal Support Facility
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