በኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፌ ማህበራት ምክር ቤት የኮሚኒኬሽንና ህዝብ ግንኑኙነት መምሪያ የሚዘጋጅ ወርሃዊ የሚዴያ ጭማቂ
መጋቢት 2014 ዓ.ም.

ምክር ቤቱ ያዘጋጀውን ዘመናዊ የዱጂታሌ አገሌግልት በይፊ አስጀመረ

የኢትዮ-ቱርክ የንግዴና…2
ምግብ የሚያቀነባብሩ 28…2
የአገር ውስጥና የተሇያዩ…2
የግብር ከፊይ ቅሬታዎችን…2
የኮንስትራክሽን ግብዓቶች ዋጋ…3
መንግሥት እጁን የታሰረበት…3

የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ከየአይርሊንዴ መንግስት በተገኘ የገንዘብ ዴጋፌ በትሬዴ

መሆኑን በመጥቀስ፤ ጊዜ እና የግብይት ወጪዎችን ቆጣቢ የሆነውን የዚህን

ማርክ ኢስት አፌሪካ (Trade Mark East Africa) የቴክኒክ እገዛ አማካኝነት ያዘጋጀውን ዘመናዊ የዱጂታሌ

ፕሮጀክት አጠቃቀም ሇንግደ ማህበረሰብ ሙለ በሙለ ሇማስተዋውቅ ወዯፉት

አገሌግልት መጋቢት 28 ቀን 2014ዓ.ም በራዱሰን ብለ ሆቴሌ በይፊ አስጀመረ፡፡

ቀጣዩ ዯረጃ ወሳኝ ነው ብሇዋሌ።

ምክር ቤቱ እስካሁን ሲሰጣቸው የነበሩትን አገሌግልቶች በኦንሊይን ሇመስጠት በዋነኛነት አባሊትን

የመዝጊያ ንግግር የዯረጉት የኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት

ሇመመዝገብ የሚያስችሌ የአባሊቶች የመረጃ ቋት፣ የአቻ ሇአቻ የቢዝነስ ትስስር (B2B) መፌጠር፣ ሇአባሊት

ፕሬዚዯንት ኢ/ር መሇአኩ እዘዘው በበኩሊቸው አዱሱን የዱጂታሌ ሲስተም

አቅም ግንባታ ሥሌጠናዎች፣ የግሌግሌ ዲኝነት እና ኤክስፖርትን ሇማስፊፊት

አተገባበር ምክር ቤቱ አቅሙን ገንብቶ በራሱ ሙለ በሙለ እስከ ሚያስተዲዴረው

እንዱሁም

የንግዴ ነክ

መረጃዎችን ያካተተውን አዱሱ የምክር ቤቱ የዱጂታሌ ሲስተም (Ethiopian Chamber Digital System)

ዴረስ

አስመሌክቶ በ Africom Technologies & iDaptive Data Fusion System ባሇሙያዎች ገሇፃ ተዴርጓሌ።

እንዯሚያዯርግና በኤላክትሮኒክ የአንዴ መስኮት አገሌግልትን(Electronic Single

የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ተ/ዋና ፀሀፉ አቶ ውቤ መንግስቱ የእንኳን ዯህና

Window Service) አስመሌክቶ ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋርም በመተባበር በመስራት

መጣችሁ መሌዕክታቸውን ሲያስተሊሌፈ በምክር ቤቱ ቀዯም ሲሌ በነበረው አሰራር የንግዴ ማሳሇጫ ስራዎች

የንግደን ማህበረሰብ በበቃት እንዯሚያገሇግለ ገሇፀዋሌ፡፡ በመጨረሻም በእሇቱ

(trade facilitation operations) በአብዛኛው ማንዋሌ የነበሩ በመሆኑ ነጋዳዎች በምክር ቤቱ በአካሌ

ትግበራውን በይፊ የጀመረው የምክር ቤቱ የዱጂታሌ ሲስተም እውን እንዱሆን

ተገኝተው ፍርሞችን ሇመግዛትና ሇመሙሊት ይገዯደ ነበር ብሇዋሌ፡፡ አሁን በተዘጋጀው ዘመናዊ የዱጂታሌ

በገንዘብና በቴክኒክ የረደትን የአይርሊንዴ መንግስት፣ የትሬዴ ማርክ ኢስት አፌሪካ

አገሌግልት አሰጣጥ ግን የንግደ ማህበረሰብ ከየትኛውም የዓሇም ክፌሌ እና ቦታ ሆኖ አገሌግልቱን

እና Africom Technologies & iDaptive Data Fusion System ዴርጅት

ማገኘትና መጠቀም እንዯሚችለ ተ/ዋና ፀሀፉው አክሇው ተናግረዋሌ።

አመስግነዋሌ፡፡

የባንኮች ብዴር አሰጣጥን…6

የዱጂታሌ አገሌግልቱን በይፊ ያስጀመሩት የኢፋዱሪ የንግዴና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር ዯኤታ

በዚህ የዱጂታሌ አገሌግልት ይፊ የማስጀመር ስነ-ስርዓት ሊይ የኢፋዱሪ የንግዴና

አቶ እንዲሇው መኮንን እንዯተናገሩት ምክር ቤቱ አገሌግልት አሰጣጡን ከማኑዋሌ ወዯ ዱጂታሌ በማሸጋገር

ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መሰሪያ ቤትን ጨምሮ ከፌተኛ የመንግስት ስራ ሀሊፉዎች

የምግብ ዘይት የፊብሪካ…7

አባሊቱ እና የንግደ ማህበረሰብ በተመቻቸው ጊዜና ቦታ አገሌግልት ማግኘት የሚችችለበትን አዱስ የዱጂታሌ

እና የንግደ ማህበረሰብ ተወካዮች ተገኝተውበታሌ፡፡

ምርቶቻቸውን ሇውጭ ገበያ…4
የሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ…5
የአበባ ምርት የመሊኪያ…6
የነዲጅ ስርጭት ችግር…6

ሲፌትዌሩን ያዘጋጀው ዴርጅት በቀጣይ ሇሁሇት አመት የቴክኒክ እገዛ

ፕሮጀክት በማዘጋጀቱ ትግበራ መጀመሩ ትሌቅ አዴናቆት ይገበዋሌ፤ ሚኒስቴር መሰሪያ ቤቱም በሚፇሇግበት

በኦጋዳን የተፇጥሮ ነዲጅ…7



ሁለ እገዛ ያዯርጋሌ።
በትሬዴ ማርክ ኢስት አፌሪካ የኢትዮጵያ ዋና ዲይሬክተር አቶ አብነት በቀሇ፤በበኩሊቸው የንግደን ምህዲር

ከጂኦተርማሌ የኤላክትሪክ ኃይሌ…8
በሺዎች የሚቆጠሩ አምራቾችን…8

ምቹ ሇማዴረግ ትሬዴ ማርክ ኢስት አፌሪካ በሇጋሾች በኩሌ የኢትዮጵያን መንግስት ሇመዯገፌ በሚዯረገው
ጥረት ውስጥ ከሚያስተባብራቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ የምክር ቤቱ የዱጂታሌ አገሌግልት ፕሮጀክት አንደ

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ዘካ…9

ተ/ዋና ፀሀፉው የኒዉዝሊንዴ አምባሳዯርን ተቀብሇው አነጋገሩ

ዘመን ባንክ የማስተር ካርዴ…9

የኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፌ ማህበራት ምክር ቤት ተ/ዋና ፀሀፉ አቶ ውቤ መንግስቱ ጉዲዩ
ከሚመሇከታቸው የምክር ቤቱ የስራ ሀሊፉዎች ጋር በመሆን መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም.

የግሌ አየር መንገድች አዴል…10
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ…10
የጭነት አግሌግልትን ያቀሊጥፊሌ…10

በኢትዮጵያ የኒዉዝሊንዴ አምባሳዯር ሚሰተር ሚካኤሌ አፕተንን በፅ/ቤታቸዉ ተቀብሇዉ
አነጋገሩ፡፡
ምክር ቤቱ በአዋጅ የተቋቋመ ሆኖ በስሩ የክሌሌ ንገዴና የዘርፌ ማህበራት ምክር ቤቶችን
፣ የሁሇት ከተማ የንገዴና የዘርፌ ማህበራት ምክር ቤቶችን እና አገር አቀፌ የዘrርፌ
ማህበራት ምክር ቤቱን ጨምሮ የዘርፌ ማህበራትን በፇቃዯኛ አባሌነት በስሩ በማካተት
የተመሰረተ የግለ ዘርፌ ዴምፅ ተቋም መሆኑን በመጥቀስ በዋነኝነት የአዴቮኬሲና
ምርምር፣ የአቅም ግንባታ አና የንግዴና ኢንቨስትመንት ማስፊፊት ስራዎችን እንዯሚሰራ
አብራርተዋሌ፡፡

በተጨማሪም ኢትዮጵያ ያሎትን ዘርፇ-ብዙ የንግዴና ኢንቨስትመንት

ሀብቶች ከገሇፁ በኋሊ ምክር ቤቱ ከኢምባሲው ጋር ግንኙነቱን በማጠናከር የንግደ
ማህበረሰብ በተሻሇ ሁኔታ ተጠቃሚ እነዱሆን በሁሇቱ አገሮች መካከሌ ያሇውን ንግዴ

ከኢትዮጵያ ዯግሞ ወዯ 6.9 ሚሉዬን የኒውዝሊንዴ ድሊር የሚገመቱ እንዯ ቡና የመሳሰለ የእርሻ

እና ኢንቨስትመንት የበሇጠ ማስፊፊት እንዯሚፇሌጉ አስምረውበታሌ፡፡ በመጨረሻም

ምርቶችን ኒውዝሊንዴ

ምክር ቤቱ በግንቦት ወር 2014 ዓ.ም

ብሇዋሌ፡፡ አገራቸው በቴክኖልጂና እውቀት ሽግግር፣ በስሌጠና

አቀፌ የንግዴ ትርዒት

በሚያዘጋጀው 12ኛው የኢትዮ- ቻምበር ዓሇም

ሊይ ኢምባሲውና

የኒውዝሊንዴ

ኩባንያዎች እንዱሳተፈ

ያስገባች መሆኗን

በመጥቀስ

የንግዴ ሚዛኑ ወዯ ኢትዮጵያ

ያዯሊ ነው

አና የገንዘብ ዴጋፌ የመሳሰለትን

ሇኢትዮጵያ በማዴረግ የሁሇቱ አገሮች የንግዴ ማህበረሰቦች በጋራ በሚጠቀሙበት አግባብ ወዯፉት

ጋብዘዋሌ፡፡

ከምክር ቤቱ ጋር በትብብር እንዯሚሰሩ ጨምረው ተናግረዋሌ፡፡

አምባሳዯር ሚሰተር ሚካኤሌ አፕተን በበኩሊቸው የኒውዝሊንዴ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ

ሁሇቱ ወገኖች በንግዴና ኢንቨስትመንት ማስፊፊት፣ በስሌጠና፣ በሌምዴ ሌውውጥና የእዉቀት ሽግግር፣

በቁጥር ጥቂት እንዯሆኑና ሁሇቱ አገሮች የንግዴና ኢንቨስትመንት እዴልቻቸው ሊይ

በገንዘብና ቴክኒክ ዴጋፌ እና ላልችም በርካታ ጉዲዮች ዙሪያ በቀጣይ

የበሇጠ በመስራት በመካከሊቸው ያሇውን የቢዝነስ ትስስር የበሇጠ ማጎሌበት እንዯሚገባ

በሚሰሩበት አግባብ ሊይ ተወያይተዋሌ ::

ተናግረዋሇ፡፡ እ.ኤ.አ. በ2019

377000 የኒውዝሊንዴ ድሊር የሚገመቱ እንዯ ማሽኖች፣

ብረታብረትነና መሽነሪዎች የመሳሰለ ምርቶችን ወዯ ኢትዮጵያ በመሊክ እንዱሁም

በትብብር



ገፅ 2
የኢትዮ-ቱርክ የንግዴና የኢንቨስትመንት የአገር ውስጥና የተሇያዩ አገሮች ዴርጅቶች የሚሳተፈበት የፇርኒቸር
ዓውዯ ርዕይ እየተካሄዯ ነው
ፍረም በአንካራ ተካሄዯ
በቱርክ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ኤምባሲ ከኢንደስትሪ ባሇቤቶች ኮንፋዳሬሽን ጋር በመተባበር
ያዘጋጀው የሀገራችንን የወጪ ንግዴ እና የኢንቨስትመንት እዴሌ የሚያስተዋውቅ ፍረም
በቱርክ አንካራ ተካሄዯ።
በፍረሙ በቱርክ በተሇያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፍች የተሰማሩ ከ100 በሊይ ባሇሃብቶች
እንዱሁም ከ25 በሊይ የኢትዮጵያ የንግዴ ማህበራት ምክር ቤት አባሊት ተሳትፇዋሌ።
የቱርክ የኢንደስትሪ ባሇቤቶች ኮንፋዳሬሽን ፕሬዚዲንት ፇርደን ሲቫሂሮግለ በመክፇቻ
ንግግራቸው፥ ኮንፋዳሬሽኑ ከ25 ሺህ በሊይ ኩባንያዎች በአባሌነት በማቀፌ በቱርክ የሚገኙ
የሀገሪቱ ባሇሃብቶችን ከተሇያዩ ሀገራት ጋር በማገናኘት የኢንቨስትመንትና የንግዴ ግንኙነትን
ሇማጠናከር የሚሰራና መሆኑን ተናግረዋሌ።
በቱርክ መንግስት የሚዯገፌ የሲቪክ ማህበር መሆኑን በመጠቆምም የዚህ አይነት ፍረም
ከኤምባሲው ጋር በጋራ መዘጋጀቱ በሁሇቱ ሀገራት መካከሌ ያሇውን የንግዴ እና
ኢንቨስትመንት ግንኙነትን የበሇጠ ሇማሳዯግ እንዯሚረዲ ገሌጸዋሌ ።
ከዚህ በተጨማሪ በቅርቡ የኮንፋዳሬሽኑ በአዱስ አበባ ቢሮ እንዯሚከፌት አስታውቀዋሌ።
በቱርክ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ባሇሙለ ስሌጣን አምባሳዯር አዯም መሀመዴ በበኩሊቸው፥ በኢትዮጵያ
እና በቱርክ መካከሌ ያሇውን መሌካም ግንኙነት በማንሳት፥ በቅርቡ በጠቅሊይ ሚኒስትር
ዏቢይ አሕመዴ የተዯረገው ጉብኝት የዚህ መሌካም ግንኙነት እዴገት አይነተኛ ማሳያ
መሆኑን ጠቅሰዋሌ።
የሁሇቱ ሀገራት መሪዎች በኢንቨስትመንት፣ በንግዴና በፖሇቲካው ዘርፌ በጋራ ሇመስራት
መስማማታቸውን በመግሇጽ ስምምነቶቹን ወዯ ተግባር ሇመቀየር በትብብር መስራት
እንዯሚገባ ነው የጠቆሙት።
በተጨማሪም የኢትዮጵያን የንግዴ እና የኢንቨስትመንት ምቹ አማራጮችን እንዱጠቀሙ
ሇቱርክ ባሇሃብቶች ጥሪ አቅርበዋሌ።
የሀገራችንን የገቢና ወጪ ምርቶች አስመሌክቶ የኢትዮጵያ የንግዴና ዘርፌ ማህበራት ምክር
ቤት ቦርዴ አባሌ ድ/ር አይናሇም አባይነህ ንግግር ያዯረጉ ሲሆን፥ የወጪ ምርቶችን ወዯ
ቱርክ ገበያ ሇማስገባት ሇሚፇሌጉ የቱርክ ባሇሀብቶች ሁለ አስፇሊጊውን ዴጋፌ ሇማዴረግ
እና በሁሇቱ ሀገሮች መካከሌ ያሇውን የንግዴ ግንኙነት የበሇጠ ሇማሻሻሌ እንዯሚሰሩ
ገሌጸዋሌ።
በፍረሙ የኢትዮጵያ የንግዴና ዘርፌ ማህበራት ምክር ተ/ዋና ፁሀፉ አቶ ውቤ መንግስቱ ፥
በኢትዮጵያ በኩሌ ያለትን የኢንቨስትመንት አማራጮች ማቅረባቸውን ከውጭ ጉዲይ
ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመሇክታሌ።
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/121554-2/



ምግብ የሚያቀነባብሩ 28 ፊብሪካዎች
በመገንባት ሊይ መሆናቸው ተነገረ
በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ 28 የምግብ ማቀነባበሪያ ፊብሪካዎች በግንባታ ሊይ
መሆናቸውን፣ የኢንደስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።
በምግብ ማቀነባበር ዘርፌ ሇመሰማራት የሚፇሌጉ ኩባንያዎች በኢንደስትሪ ፓርኮች
ውስጥ ሇመሥራት ፌሊጎት እያዯገ መሆኑንና ከ110 በሊይ ዴርጅቶች ዘርፈን
ሇመቀሊቀሌ በሒዯት ሊይ መሆናቸውን፣ በኢንደስትሪ ሚኒስቴር የተቀናጀ አግሮ
ኢንደስትሪ ፓርክ ሌማት ዲይሬክተር አቶ አያሌነህ አባዋ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ።
ኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው በምግብ ማቀነባበር ዘርፌ ሇመሰማራት ፌሊጎት
ካሳዩ ዴርጅቶች መካከሌ፣ 28 ያህለ የፊብሪካ ግንባታ መጀመራቸውን
አስረዴተዋሌ፡፡ ፊብሪካዎቹ በ2014 በጀት ዓመት ውስጥ ፇቃዴ ያገኙ መሆናቸውን፣
ግለኮስና የተሇያዩ ምግቦች በማቀነባበር ሥራ ሊይ እንዯሚሰማሩ ገሌጸዋሌ፡፡ በአሁኑ
ወቅት በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ በምግብ ማቀነባበሪያ ዘርፌ ሰባት ፊብሪካዎች
ብቻ መኖራቸውን ገሌጸው፣ በተሇይም በአቮካድ ዘይት ምርት ሊይ እየሠሩ
እንዯሚገኙ ተናግረዋሌ።
በ2014 በጀት ዓመት ስምንት ወራት ውስጥም ዴርጅቶቹ ከ300 ሺሕ ሉትር በሊይ
የአቮካድ ዘይት ሇሆሊንዴ ገበያ በማቅረብ፣ ከሦስት ሚሉዮን ድሊር በሊይ ገቢ
ማግኘታቸውን አቶ አያሌነህ ጠቁመዋሌ፡፡ የሚገነቡት የምግብ ማቀነባበሪያ
ፊብሪካዎች በተሇይም በሏዋሳ፣ በይርጋሇምና በቡሬ አግሮ ኢንደስትሪዎች ውስጥ
እንዯሚገኙ፣ በማምረት ሊይ የሚገኙት ዯግሞ በይርጋሇም አግሮ ኢንደስትሪ ውስጥ
መሆናቸው ተገሌጿሌ።
አግሮ ኢንደስትሪዎችን ከአርሶ አዯሮች ጋር በማስተሳሰር የግብዓት አቅርቦት ችግር
እንዲይኖር በማዴረግ፣ አርሶ አዯሮችን ተጠቃሚ ማዴረግ መቻለን አብራርተዋሌ።
እስካሁንም ከ135 ሺሕ በሊይ አርሶ አዯሮች ከፓርኮቹ ጋር ተሳስረው አቮካድን
ጨምሮ ላልችም ምርቶችም ማቅረባቸውን ገሌጸዋሌ።

የአገር ውስጥና ከተሇያዩ አገር የተውጣጡ የፇርኒቸር አምራቾችና አቅራቢዎች የንግዴ
ትስስር የሚፇጥሩበት እንዱሁም የሌምዴ ሌውውጥ የሚወስደበት ዓሇም አቀፌ ዓውዯ
ርዕይ እየተካሄዯ ነው፡፡
ፕራና ኤቨንትስና አፌሪካን ትሬዴ ፋር ፓርትነርስ በጋራ በሚያዘጋጁት ዓሇም አቀፌ
ዓውዯ ርዕይና ኮንፇረንስ ከ60 በሊይ ኩባንያዎች የሚሳተፈ ሲሆን፣ በዓውዯ ርዕዩም
ኢትዮጵያን ቴክኖልጂዎችንና የተፇጥሮ ሀብት በመጠቀም የእንጨት ምርቶችን ሇዓሇም
እንዴታስተዋውቅ ይረዲታሌ ተብሎሌ፡፡
ከመጋቢት 29 እስከ ሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም. ዴረስ ‹‹ንግዴዎን በመቅረዝ ሊይ
ያኑሩ›› በሚሌ መሪ ቃሌ ሇሦስተኛ ጊዜ በስካይሊይት ሆቴሌ በሚካሄዯው ዓሇም አቀፌ
ዓውዯ ርዕይና ኮንፇረንስ ከ4,000 በሊይ የንግደ ተዋናይ አባሊትና ጎብኚዎች
ይስተናገደበታሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡
የአፌሪካ ትሬዴ ፋር ፓርትነርስ ማኔጂንግ ዲይሬክተር አቶ አክሉለ በሇጠ
እንዯገሇጹት፣ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የፇርኒቸር ሥራ ትሌቅ ቦታ እንዯሚሰጠው፣
ይህንንም ታሳቢ በማዴረግ የማኑፊክቸሪን ምርቶችን በማሳዯግ በኢትዮጵያ የሚገኙ
የዘርፈ ተዋናዮችን ተጠቃሚ ማዴረግ ይገባሌ፡፡
ኢትዮጵያ ሇእንጨት ሥራ የሚሆኑ ግብዓቶች የሞሊባት አገር እንዯመሆኗ፣ ያሊትን
ሀብት በመጠቀም ዓሇም የዯረሰበትን የሥሌጣኔ ጥግ በማዴረስ፣ ከውጭ አገር የሚገቡ
የእንጨት ሥራዎችን ሇማስቀረትና በአገር ውስጥ ጥራት ባሇው መሌኩ በማምረት
የገበያ ሰንሰሇቷን ማሳዯግ እንዯሚኖርባት አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡
በዘርፈ ሊይ የተሰማሩ አብዛኛው ኢንተርፕራይዞች ጥራቱን የጠበቀ ምርት
እንዯሚያቀርቡ፣ በዘርፈ ያለ ችግሮችን ሇመቅረፌ መንግሥት በጉዲዩ ምን እየሠራ
ነው? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሌስ የፓናሌ ውይይት የሚካሄዴ መሆኑን አቶ አክሉለ
አስረዴተዋሌ፡፡
በኢትዮጵያ የሚስተዋሇው መጠነ ሰፉ የመሠረተ ሌማት ሌዩ ሌዩ ግንባታዎች፣
ማኅበረሰባችን ወዯ ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤ በፌጥነት ከመግባት ጋር ተያይዞ የገበያው
ፌሊጎት በከፌተኛ ሁኔታ በማዯጉ ሇፇርኒቸር፣ ሇቤተ ውበትና ግንባታ አጨራረስ
ዘርፍች የፇጠራ ሥራ መጨመርና ዕዴገት መንገዴ መከፇቱን አብራርተዋሌ፡፡
በዚህም መሠረት በዓውዯ ርዕዩ ሊይ የአገር ውስጥ አምራቾችንና ዓሇም አቀፌ
ኩባንያዎችን በአንዴ ጣሪያ ሥር በማሰባሰብ ከመሊ ኢትዮጵያ ከሚመጡ
ከመንግሥት፣ ከንግደ ማኅበረሰብ፣ ከዱፕልማቲክ ማኅበረሰብና ከበጎ አዴራጎት
ተቋማት፣ በመገንባት ሊይ ከሚገኙ ባንኮች፣ ሆስፒታልች፣ ጤና ጣቢያዎች፣
ዩኒቨርሲቲዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የንግዴ ማዕከሊት፣ ሲኒማ ቤቶች፣ ሱፏር
ማርኬቶች፣ ከአነስተኛና ጥቃቅን በማዯግ ሊይ ሇሚገኙ የፇርኒቸር አምራቾች
እንዱሁም ወኪሌ ሆነው በክሌሌ ከተሞች ሇመሥራት ሇሚፇሌጉ ሁለ በፇርኒቸር፣
በቤተ ውበትና በግንባታ አጨራረስ ምርትና አገሌግልቶች ሊይ የሚተጉ ግዙፌ የአገር
ውስጥ አምራቾችና የውጭ አገር አቅራቢዎች ጋር የገበያ ትስስር ሇመፌጠር ያሇመ
መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
ዓምና በተካሄው ዓውዯ ርዕይ ሊይ ቁጥራቸው ከፌተኛ የሆነ የንግዴ ዘርፈ ተዋናዮች
መሳተፊቸውን፣ አብዛኞቹም የንግዴ አቅጣጫቸውን የማሳዯግ አቅም እንዲገኙ
ተናግረዋሌ፡፡
ከውጭ አገር የሚመጡ ምርቶችን አገር ውስጥ በማምረት ሇተሇያዩ ተቋማት
አገሌግልት በመስጠትና ተዯራሽ በማዴረግ እየሠሩ መሆኑን የሚናገሩት የአይዞ
ማኑፊክቸሪነግ ማኔጂንግ ዲይሬክተር አቶ ፊሲሌ ክፌሇኢየሱስ ናቸው፡፡
ሇሦስት ዓመታት በፉት ኢትዮጵያ በዓመት 11 ቢሉዮን ብር የሚያወጡ የፇርኒቸር
ግብዓቶችን ወዯ ተሇያዩ አገሮች ሌካሇች ያለት ዲይሬክተሩ፣ በዚህም የተሰማሩ
ተዋናዮች ትኩረት በመስጠት የአገር ውስጥ ምርት ማሳዯግ ያስፇሌጋሌ፡፡

በተሇያዩ አገሮች የሚገኙ የዘርፈ ተዋናዮች ሇፇርኒቸር ምርት ትኩረት
እንዯሚሰጡ፣ ኢትዮጵያም በዚህ ተጠቃሚ እንዴትሆን መንግሥት
መዋዕሇ ንዋዩን ማፌሰስ እንዯሚኖርበት ገሌጸዋሌ፡፡
የተባበሩት መንግሥታት እ.ኤ.አ. በ2016 ያወጣው ጥናት
እንዯሚጠቁመው፣ ኢትዮጵያ የፇርኒቸር ምርቶችን ከውጭ አገር
በማስገባት ከዯቡብ አፌሪካ፣ ከናይጄሪያ፣ ከአንጎሊና ከሴኔጋሌ በመቀጠሌ
ከአፌሪካ በአምስተኛ ዯረጃ ትቀመጣሇች፡፡ በምሥራቅ አፌሪካ አገሮች
ከኬንያ በመቀጠሌ ሁሇተኛዋ ግዙፌ የገበያ መዲረሻም ናት፡፡
በኢትዮጵያ በፇርኒቸር ሇቤት ውበትና ሇግንባታ አጨራረስ ኢንደስትሪ
ዘርፈ ተገቢውን ዕውቅና ሇመስጠትና ሇመዯገፌ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ
የአገር ውስጥንና የውጭ ባሇሀብቶችን ሇማበረታታት የገበያ ትስስርና
የቴክኖልጂ ሽግግርን ሇመፌጠር ዓውዯ ርዕዩ ትሌቅ ሚና እንዯሚኖረው
ጠቁመዋሌ፡፡
በቀጣናው በምጣኔ ሀብትና በኢንደስትሪ ዘርፈ ሊይ ያለትን ሚና
በዘሊቂነት እንዱሁም በአስተማማኝ ሁኔታ ሇማስቀጠሌ፣ በተሇይም
ከዘርፈ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ሇማረጋገጥ ዓውዯ ርዕዩ አስፇሊጊ ነው
ብሇዋሌ፡፡
መንግሥት ከታች ጀምሮ የሚገኙ የዘርፈ ተዋናዮችን በመዯገፌና የአቅም
ግንባታ በማዴረግ የፇርኒቸር አምራቾችን ማሳዯግ እንዯሚኖርበት
ጠቁመዋሌ፡፡
ባዯጉ አገሮች አብዛኛው የቤት ውስጥ ዕቃዎች በእንጨት ሥራ የተሠሩ
መሆናቸውን፣ ይህም ምን ያህሌ ሇዘርፈ ትኩረት እንዯተሰጠው ማሳያ
ነው ብሇዋሌ፡፡
በዓውዯ ርዕዩም በፖሉሲ አውጪዎችና በንግደ ማኅበረሰብ ባሇሙያዎች
መካከሌ በዘሊቂ ሌማት ሊይ ትኩረት የሚያዯርጉ የተመረጡ ርዕሶች ሊይ
ዓውዯ ጥናት ይካሄዲሌ፡፡
ዓውዯ ጥናቱ ሙያዊ ዯረጃቸውንና ሥነ ምግባርን የሚሸፌን ከመሆኑ
ባሻገር፣ ኢትዮጵያ በዘርፈ ሇምታካሂዯው የምጣኔ ሀብት ሌማት የአቅም
ግንባታ ሇመፌጠር የሚያስችሌ ትምህርትና ሥሌጠና ይሰጣሌ፡፡
ከዚህ ጎን ሇጎንም ዓሇም አቀፌ የንግዴ አቀማመጥና የዲሰሳ ጥናት
ዘዳዎችን በሚያሳይ መሌኩ በዘርፈ የበርካታ ዓመታት ሌምዴ ባሊቸው
የአገር ውስጥ እንዱሁም ከእንግሉዝ፣ ከፖሊንዴ፣ ከቱርክና ከኬንያ
በሚመጡ ባሇሙያዎች ጥናት ይቀርባሌ፡፡
የአፌሪካ ፌሊጎት በከፌተኛ መጠን እየጨመረ በመሄዴ ሊይ የሚገኝ
ሲሆን፣ እ.ኤ.አ. በ2018 በአጠቃሊይ ወዯ አፌሪካ የገቡ የፇርኒቸር ምርቶች
መጠን ወዯ አምስት ቢሉዮን ድሊር የሚጠጋ እንዯነበር በወቅቱ
ተገሌጿሌ፡፡
ከከተማ መስፊፊት ጋር ተያይዞም እ.ኤ.አ. በ2030 አሁን ባሇው የዕዴገት
መጠን ከቀጠሇ ከ500 ሚሉዮን በሊይ የአፌሪካውያን ወዯ ተሇያዩ አገር
ከተሞች ይንቀሳቀሳለ ተብሎሌ፡፡
ይህም በአፌሪካ ውስጥ ከተሞች ያለ የሪሌ ስቴት መኖሪያ፣ የቢሮ ቦታ፣
ሆስፒታልች፣ ሆቴልችና ትምህርት ቤቶች ጥሌቅ ፌሊጎትን ይፇጥራሌ
ተብል ይገመታሌ፡፡
የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት፣ በምሥራቅ አፌሪካ በሚቀጥለት
20 ዓመታት ውስጥ የፇርኒቸር፣ የቤት ውበትና የግንባታ አጨራረስ
ኢንደስትሪ ምርቶች የገበያ ፌሊጎት ከዕጥፌ በሊይ እየጨመረ ይመጣሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/25133



የግብር ከፊይ ቅሬታዎችን ይፇታሌ የተባሇ መመርያ ተዘጋጀ
የገቢዎች ሚኒስቴር የሒሳብ መዝገብ አያያዝ መመርያ ቁጥር 152/2011 በማሻሻሌ፣ በብዴር አሰጣጥና በካፒታሌ ማሳዯግ ምዝገባ ሒዯት ሊይ እየተፇጠሩ ያለ
ቅሬታዎችን ሇመፌታት ያስችሊሌ የተባሇ ረቂቅ ማዘጋጀቱን አስታወቀ።
ከአራት ዓመታት በፉት የወጣው የሒሳብ አያያዝ መመርያ በሥራ ሊይ ከዋሇ ጊዜ ጀምሮ በወቅቱ ከውሌና ማስረጃ፣ እንዱሁም ከንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር
ጋር ያሇው አሠራር የተቃረነ እንዯሆነ በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ኦዱት ዲይሬክተር አቶ ብርሃኑ አበበ ገሌጸዋሌ።
አሁን በሥራ ሊይ የሚገኘው መመርያ ከታክስ አስተዲዯር ሥርዓት ጋር የሚጣረስና ወቅቱ ከሚፇሌገው የቢዝነስ ተሇዋዋጭነት ጋር የሚጋጭ መሆኑን በመጥቀስ፣
በተሇይ በብዴርና በካፒታሌ ማሳዯግ ምዝገባ ሒዯት ሊይ ችግሮች ማጋጠማቸውን ተናግረዋሌ።
አዱሱ መመርያ ከፊይናንስ ተቋማት ብዴር በሚወሰዴበት ወቅት ገንዘቡ በቀጥታ ሇተጠየቀበት ሥራ መዋለ መረጋገጥ እንዲሇበት ያዛሌ። በተጨማሪም ከፊይናንስ
ተቋማት ውጪ በመንዯር ውሌ የሚወሰደ ብዴሮች በግብር ሰብሳቢው አካሌ ዕውቅና ያገኛለ ተብሎሌ።
መመርያው በ2011 ዓ.ም. ከመውጣቱ በፉት የነበሩ የሒሳብ መዝገቦችን ኦዱት ማዴረግ ቅሬታ ሲፇጥር የነበረ ሲሆን፣ በአዱሱ መመርያ መሠረት ግን ቀዯም ሲሌ
የነበሩ የሒሳብ ሰነድች አይመሇከታቸውም፡፡
ስሇሰነዴ አቀራረብና ሰነዴ ተሟሌቶ ባሌቀረበ ጊዜ ሉኖር ስሇሚገባው አሠራር፣ እንዱሁም ከውሌና ማስረጃና ከንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር በተያያዘ
የካፒታሌ ማሳዯግ ምዝገባ ሇማዴረግ የሚሰጠው ጊዜ በቂ ሳይሆን ሲቀር፣ በግብር ከፊዮች ሊይ ጫና የሚያሳዴሩ ሆነው መገኘታቸውን አቶ ብርሃኑ ገሌጸዋሌ።
በዚህም መሠረት በካፒታሌነት እንዱመዘገብ ጥያቄ ቀርቦበት ያሌተመዘገበ ሒሳብ፣ በገቢነት ተመዝግቦ ግብር እንዱከፇሌበት የሚዯረግ በመሆኑ፣ ይህም ግብር
ከፊዮችን የሚጎዲ መሆኑን አብራርተዋሌ።
አዱሱ መመርያ በተሇይም የአክሲዮን ማኅበራት ጠቅሊሊ ጉባዔያቸውን አዴርገው ካፒታሌ እንዱያዴግ ከወሰኑበት ጊዜ ጀምሮ ባሇው አንዴ ዓመት ውስጥ፣ በንግዴና
ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴርና በውሌና ማስረጃ እንዱያስመዘግቡ የሚያዝ ሲሆን፣ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ካሌተጠናቀቀ ተጨማሪ ጊዜ ታሳቢ እንዱዯረግ የሚጠይቅ
ነው።
አዱሱ መመርያ ከውሌና ማስረጃ፣ እንዱሁም ከንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር ንግግር እየተዯረገበት እንዯሚያገኝ የገሇጹት አቶ ብርሃኑ፣ ከአንዴ ወር በኋሊ
ፀዴቆ ወዯ ሥራ እንዯሚገባ ጠቁመዋሌ።

በመቋቋም ሊይ ከሚገኙት ፊብሪካዎች በተጨማሪ 82 ዴርጅቶች ከመንግሥት ጋር
ንግግር በማዴረግ ሊይ መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ አያሌነህ፣ አስፇሊጊውን
መሥፇርት የሚያሟለት ዴርጅቶች ወዯ ፊብሪካ ግንባታ እንዯሚገቡ ገሌጸዋሌ።
በመገንባት ሊይ ካለትና በንግግር ሊይ ከሚገኙት ፊብሪካዎች ውስጥ 80 በመቶ
ሇተጨማሪ መረጃ፡
የሚሆኑት የአገር ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋሌ።

https://www.ethiopianreporter.com/article/24923

ሇተጨማሪ መረጃ፡
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ገፅ 3
የኮንስትራክሽን ግብዓቶች ዋጋ በከፌተኛ መንግሥት እጁን የታሰረበት የአገር ውስጥ የነዲጅ ምርት ገበያ
ሁኔታ በመጨመር ሇኮንትራክተሮች ትሌቅ ኢትዮጵያ ከፌተኛ የውጭ ምንዛሪ በማውጣት ከውጭ ከምታስገባቸው ምርቶች መካከሌ ነዲጅ በመጠንም ሆነ በወጪ በግንባር ቀዯምነት ይቀመጣሌ፡፡ የኢትዮጵያ
ፇተና መሆኑ ተገሇጸ
ነዲጅ ዴርጅት ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ ታዯሰ ኃይሇማርያም ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ የኢትዮጵያ ዓመታዊ የነዲጅ ፌጆታ በአሁኑ ወቅት 3.8 ሚሉዮን ሜትሪክ ቶን
ዯርሷሌ፡፡ ከዚህ ውስጥ 65 በመቶ ቤንዚን እንዯሆነ የገሇጹት አቶ ታዯሰ፣ አገሪቱ ሇነዲጅ ግዥ የምታወጣው ዓመታዊ ወጪም በየዓመቱ እያዯገ መሆኑንም
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን፣ በግንባታ ዕቃዎች ሊይ የታየው ከፌተኛ

ያመሇክታለ፡፡ ዋና ሥራ አስኪያጁ እንዯገሇጹት፣ በአሁኑ ወቅት ሇነዲጅ ግዥ በየወሩ 250 ሚሉዮን ድሊር ወጪ ይዯረጋሌ፡፡

የዋጋ ጭማሪ፣ በኮንትራት በተቀበሊቸው ፕሮጀክቶች ከመፇተኑም በተጨማሪ፣ በቀጣይ
ሇሚረከባቸው ፕሮጀክቶችም ምን ማዴረግ እንዲሇበት እንዲሳሰበው አስታወቀ፡፡

በወር ይህን ያህሌ ወጪ የሚወጣበት የነዲጅ ምርት ግን በየጊዜው የአገር ውስጥ ገበያ የችግር ምንጭ ሆኖ ይስተዋሊሌ፡፡ ነዲጅ ጠፊ ተብል የሚፇጠረው ትርምስ

የግንባታ ዕቃዎች ዋጋ ከሁሇት እስከ ሦስት እጥፌ መጨመራቸው ሇኮንትራክተሮች ትሌቅ እንቅስቃሴዎችን ሲያስተጓጉሌ፣ ተጠቃሚዎችን ሲያማርርና አጠቃሊይ የንግዴ ሥርዓቱን ሲያምስ ይታያሌ፡፡ ከሰሞኑንም ይኼው ከነዲጅ ጋር የተያያዘ የገበያ ቀውስና
ፇተና በመሆኑ፣ ከዚህ በኋሊ ወዯ ኮርፖሬሽኑ የሚመጡ ኮንትራቶች ሊይ ትኩረት አዴርጎ መስተጓጎሌ ተከሰቶ መነጋገሪያ ሆኗሌ። ችግሩ ከምን መነጨ ሇሚሇው ጥያቄ ባሇዴርሻ ከሚባለ አካሊት የተሇያየ አስተያየት ሲሰጥበት ሰንብቷሌ፡፡ የአገር ውስጥ የነዲጅ
እይሠራ ነው ሲለ በኮርፖሬሽኑ የኮሙዩኒኬሽን ጉዲዮች መምርያ ሥራ አስኪያጅ አቶ

ገበያ ችግር ከሰሞኑ የተከሰተ ብቻ አይዯሇም። ችግሩ ሇዓመታት የዘሇቀና በየጊዜው ዯጋግሞ የሚከሰት መፌትሔ ያጣ በሽታ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ዘርፈ ሥርዓት

ጥንፈ ሙጬ ተናግረዋሌ፡፡

ዓሌባና በውስብስብ ችግሮች የተተበተበ፣ በተሇይም ላብነትና ዯካማ ቁጥጥር የሚታይበት እንዯሆነ ይነገራሌ፡፡

ሇጊዜው ቁጥራቸው በውሌ ያሌታወቁ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በግብዓት እጥረትና
ዋጋ መወዯዴ ምክንያት ከገበያ ውጪ መሆናቸው እየተነገረ ነው፡፡
ኮርፖሬሽኑ የገበያ ዋጋ የማይረጋጋ ከሆነ ችግር ውስጥ የሚገባ መሆኑን ገሌጾ፣ ከዚህ
በኋሊ የሚመጡ ኮንትራቶችን አሁን ባሇው ዋጋ መቀበሌ እንዯማይችሌ አስታውቋሌ፡፡
ኮርፖሬሽኑ በተያዘው በጀት ዓመት 37.1 ቢሉዮን ብር የሚያወጡ 49 ፕሮጀክቶችን
ቀዯም ሲሌ ባስገባቸው ግብዓቶችና በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን በመጠቀም
ሥራዎችን እያከናወነ እንዯሚገኝ አቶ ጥንፈ ገሌጸዋሌ፡፡
በአገር ውስጥ የሚተኩ ምርቶችን አሁን ካሇው የምርት መጠን

በሊይ ጨምሮ

ሇማምረት እየሠራ መሆኑንም ኮርፖሬሽኑ አስታውቋሌ፡፡

መንግሥት በከፌተኛ ዴጎማ አዴርጎ ሇተጠቃሚዎች የሚያቀርበውና አገሪቱ ካሊት ውስን የውጭ ምንዛሪ አብዛኛውን የምታፇስበት የነዲጅ ምርት ሥርጭትና ንግዴ
በአግባቡ የማይመራ ከመሆኑ ባሻገር፣ የመንግሥት ባሇሥሌጣናትን ጨምሮ በሕገወጥ የነዲጅ ግብይት ውስጥ እጃቸውን አሰርገው የሚዘውሩት መሆኑ ችግሩን
ውስብስብና ሇመፌትሔ አዲጋች እንዲዯረገው ይጠቀሳሌ። አሁን ባሇው ዓሇም አቀፊዊ ቀውስ ዯግሞ የነዲጅ ምርት ዋጋ በከፌተኛ ዯረጃ እየናረ መሆኑ ውስን የውጭ
ምንዛሪ ክምችት ባሊቸው እንዯ ኢትዮጵያ ባለ አገሮች ሊይ የሚያሳዴረው ተፅዕኖ ከፌተኛ ነው። ኢትዮጵያ ከላልች አገሮች በተሇየ ሁኔታ የነዲጅ ምርት በዝቅተኛ ዋጋ
የሚሸጥባት አገር ሆና ሳሇ፣ የአገር ውስጥ የግብይት ሥርዓቱ የተዝረከረከ መሆን ሇእንግሌትና ሇአጠቃሊይ የገበያ ቀውስ ምክንያት በመሆኑ መንግሥት የአገር ውስጥ
የነዲጅ ግብይት ሥርዓቱን መፇተሽ እንዲሇበት የዘርፈ ባሇሙያዎች ይመክራለ። በተዯጋጋሚ ከሚከሰተው የነዲጅ እጥረት ጋር በተያያዘ አለ የተባለ አጠቃሊይ
ችግሮችና መፌትሔዎቻቸው ዙሪያ የተጠናከረው ዘገባ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
ሰሞኑን ነዲጅ ሇምን ጠፊ?

በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪሌ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፌሌ ኃሊፉ አበበ ዴንቁ
(ፕሮፋሰር) በበኩሊቸው፣ የግንባታ ግብዓቶችን ከዚህ ቀዯም በአገር ውስጥ መተካት ሰሞኑን በአዱስ አበባና በክሌልች የተከሰተው የነዲጅ እጥረት በርካታ ምክንያቶች አለት፡፡ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት አመራሮች ከሚያነሷቸው ችግሮች
አንደ የነዲጅ ምርቱን ከጂቡቲ ወዯ መሀሌ አገር የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች በቀዯመው ፌጥነት እንዲይዯርሱ የመንገዴ ብሌሽት እክሌ ፇጥሮባቸዋሌ የሚሇው
ጥረት ባሇመዯረጉ አሁን ሁኔታዎችን እያከበዲቸው ነው ብሇዋሌ፡፡
‹‹በአሁኑ ጊዜ አገሪቱ ያሇችበት የፀጥታ ችግር በቅፅበት በአገር ውስጥ አምርተን ፌሊጎት

ይገኝበታሌ፡፡ ሇዚህም ከጂቡቲ ወዯ ኢትዮጵያ ዴንበር የሚያወስዯው መንገዴ በከፌተኛ ዯረጃ የተበሊሸ መሆኑን ይጠቅሳለ። በመሆኑም ከጂቡቲ - አዱስ አበባ

ማሟሊት አንችሌም፡፡ በየክሌለ ያለ እንዯ ዕምነበረዴ ያለ ምርቶችን ሇመጠቀም የሰሊም

ሇመዴረስ ሁሇት ቀናት ይፇጅ የነበረው ጉዞ፣ በአሁኑ ወቅት አራትና አምስት ቀናትን እንዯሚፇጅ በመጥቀስ ችግሩን ያመሊክታለ።



አሇመኖር ትሌቅ ችግር እየፇጠረ ይገኛሌ፤›› ሲለ አስረዴተዋሌ፡፡
በአገር ውስጥ የሚመረት የዕምነበረዴ ውጤት ዋጋ ከዓመት በፉት ከነበረው መቶ
ፏርሰንት የነበረ መሆኑን፣ ከወር በፉት ከነበረው ዯግሞ 20 በመቶ መጨመሩን አበበ
(ፕሮፋሰር) አክሇዋሌ፡፡

የዓሇም ዋጋ በከፌተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ከዚህ በኋሊ መንግሥት በምንም ሁኔታ ይህንን ጭማሪ መሸከም አይችሌም ከሚሌ እሳቤም የተፇጠረው ውጥረትና ሥጋት
መጨናነቁን እንዯፇጠረም በምክንያትነት ይጠቀሳሌ፡፡
በዓሇም ሁሇተኛዋ ነዲጅ አቅራቢ የሆነችው ሩሲያ በቀን ታቀርብ የነበረውን እስከ አሥር ቢሉዮን በርሜሌ ነዲጅ ከዓሇም ገበያ መውጣቱ በራሱ ትሌቅ ችግር እንዯሆነ

ግንባታ የረዥም ጊዜ ሥራ ስሇሆነ ሲጀመር ትክክሇኛ የዋጋ ተመን ሉኖር ስሇማይችሌ 20
በመቶ ጭማሪ ወይም ቅናሽ ሉኖረው እንዯሚችሌ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ

የሚገሌጹት የኢትዮጵያ የነዲጅ ዴርጅት ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ ታዯሰ ኃይሇማርያም፣ ይህ ችግር በተዘዋዋሪ በመሊው ዓሇም የነዲጅ ገበያ ሊይ ተፅዕኖ እንዯሚፇጥር
ያመሇክታለ፡፡

የመቀነስ ሁኔታ ባይታይም በተገመተበት ዋጋ ስሇማይጠናቀቅ የዋጋ ጭማሪ መከተለ
አይቀሬ ነው ብሇዋሌ፡፡

ሰሞኑን በኢትዮጵያ የተፇጠረውን የነዲጅ አቅርቦት ችግር በተመሇከተ የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ውይይት ማዴረጋቸውን የገሇጹት ዋና ሥራ አስፇጻሚው፣

የግንባታ ግብዓቶች ዋጋ የሚጨምርባቸው ምክንያቶች ከውጭ የሚመጡ ዕቃዎች ከዚህ በኋሊ ሁለም ባሇዴርሻዎች በዯንብ ክትትሌ እንዱያዯርጉና የሚመሇከተው ሁለ በኃሊፉነት እንዱሠራ መግባባት ሊይ በመዯረሱ ችግሩ አሁን ተቀርፎሌ ብሇዋሌ፡፡
የሚገቡበት የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የነዲጅ ዋጋ መጨመር፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ ታሪፌ
መጨመርና ሰው ሠራሽ የዋጋ ጭማሪ መሆናቸውን ዯግሞ የኮንስትራክሽን ሥራ በውይይቱ ወቅት እስከ ዓርብ ይህ ችግር ሙለ በሙለ መቀረፌ እንዯሚገባው ውሳኔ ተሊሌፍ የነበረ ቢሆንም፣ እንዯ አጋጣሚ ሆኖ ከዓርብ በፉት ችግሩ ሉቃሇሌ
ችሎሌ የሚሌ እምነትም አሊቸው፡፡ መረጋጋቱ የተፇጠረው እጥረቱን ከመጠባበቂያ ዱፖ ማቅረብ በመቻለ መሆኑን የሚጠቁሙ ወገኖች ዯግሞ የነዲጅ እጥረት
ተቋራጮች ማኅበር ፕሬዚዲንት አቶ ግርማ ሀብተማርያም አስረዴተዋሌ፡፡
በተቆረጠ ዋጋ የሚዋዋለ ኮንትራክተሮች በአሁኑ ጊዜ ሙለ ሇሙለ ከገበያ የመውጣት እንዲይፇጠር አሁንም መሠራት ያሇበት እጅግ የበዙ ሥራዎች እንዲለ ያመሇክታለ፡፡
ዕዴሊቸው ሰፉ ነው ሲለ አበበ (ፕሮፋሰር) ጠቁመው፣ እነዚህ ኮንትራክተሮች ሠርተው
ከሚከስሩ ይሌቅ ፕሮጀክቶቹን ማቆማቸው የተሻሇ ነው ብሇዋሌ፡፡
ባሌተቆረጠ ዋጋ የሚሠሩ ፕሮጀክቶች የዋጋ ማሻሻያ ማዴረግ የሚችለት 20 በመቶ
ቢሆንም፣ አሁን ባሇው የገበያ ዋጋ መሠረት ግን እስከ 50 በመቶ ጭማሪ በማዴረግ

በኢትዮጵያ ከነዲጅ አስተዲዯርና አቅርቦት ጋር በተያያዘ በኢንደስትሪው ከ25 ዓመታት በሊይ ሌምዴ ያሊቸው ሠርካሇም ገብረ ክርስቶስ (ድ/ር)፣ ኢትዮጵያ ውስጥ
ከነዲጅ ሥርጭትና ተያያዥ ጉዲዮች ጋር የሚታዩ ችግሮች የቆዩ መሆናቸውንና አሁን ተባብሰው መታየታቸውን ያመሇክታለ፡፡
እንዯ እሳቸው ገሇጻ አንደና ዋናው ጉዲይ የሕግ ማስከበር ችግር ነው፡፡ በኢትዮጵያ የነዲጅ ሥርጭት ታሪክ ውስጥ ከተወሰኑ ላትሮች በሊይ በዕቃ መግዛት

ከሕግ ውጪ መሄዴ ይኖርባቸዋሌ ሲለም አክሇዋሌ፡፡

እንዯማይቻሌ ሇዓብነት ያነሱት ባሇሙያው፣ ይህ ክሌከሊ ምን ያህሌ ተፇጻሚ ይሆናሌ የሚሇው ግን በጣም አጠያያቂ እንዯሆነ ይገሌጻለ። ምክንያቱም ከማዯያዎች
‹‹ይህ ሕግ ከመጣሱ በፉት የሚመሇከተው አካሌ ዯንቡን ማሻሻሌ ይኖርበታሌ፣ ይህ ዯንብ በበርሜሌ በላሉት ተቀዴቶ እንዯሚወጣ ፀሏይ የሞቀው ሀቅ ነው፣ ከማዯያ ጀርባ እዚያው ሲሸጥም በግሌጽ ይታያሌ፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ከውጭ የመጣ ነዲጅ፣ ነዲጅ
የማይሻሻሌ ከሆነ ዯግሞ የግሌ ብቻም ሳይሆን የመንግሥት ፕሮጀክቶችም ሙለ ሇሙለ ማዯያ ሳይዯርስ ላሊ ቦታ ሁለ ይራገፊሌ፡፡ በኮንትሮባንዴ የሚመጣውንም መቆጣጠር አሌተቻሇም፡፡ ስሇዚህ እጥረቱን እንዱህ ያለ ተግራባት ሁለ ይፇጥሩታሌ፡፡
ይቆማለ፤›› ብሇዋሌ፡፡
ወዯፉት የሚከናወኑ የመንግሥት ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ አሁን ከሚጠቀሙበት የግንባታ

በዚህ ዘርፌ ውስጥ ከፌተኛ ሙስና የሚስተዋሌ ስሇመሆኑ የገሇጹት ሠርካሇም (ድ/ር)፣ በተሇይ በአሁኑ ወቅት በኮንትሮባንዴ መሌክ የሚወጣው ነዲጅ ጉዲይ

በጀት በእጥፌ እንዱያዴግሊቸው ሇፓርሊማ ጥያቄ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ በማሇት አበበ

መፌትሔ ያሌተገኘሇት መሆኑን ጠቅሰዋሌ፡፡ በኮንትሮባንዴ የሚወጣውን ነዲጅ የሚቀበለ አገሮች በኢትዮጵያ ከሚሸጥበት ዋጋ ሁሇትና ሦስት እጥፌ በሊይ ነዲጅ

(ፕሮፋሰር) አስረዴተዋሌ፡፡

የሚሸጥባቸው በመሆኑ፣ ከኢትዮጵያ በኮንትሮባንዴ የሚወጣውን ነዲጅ አገር ውስጥ ከሚሸጥበት ዋጋ በከፌተኛ ሌዩነት እየተረከቡ መሆናቸውን ይገሌጻለ፡፡ እንዱህ



በርካታ የዩኒቨርሲቲዎች፣ የመንገዴና ላልች ትሌሌቅ የመንግሥት ፕሮጀክቶች በአሁኑ ያሇው ሕገወጥ ዴርጊት ውስጥ ዯግሞ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት ጭምር እንዲለበት ሠርካሇም (ድ/ር) ገሌጸዋሌ፡፡ የነዲጅ ኩባንያ ኃሊፉዎች፣ የትራንስፖርት
ጊዜ መቆማቸውን ገሌጸው፣ ምክንያቱ ዯግሞ ሇአንዴ መሥሪያ ቤት የሚፀዴቀው ዓመታዊ ዴርጅቶችና ማዯያዎች ሳይቀሩ በዚህ ሕገወጥ ተግባር የሚመሳጠሩ በመሆኑ ሇችግሩ መባባስ ምክንያት እንዯሆነ ይጠቁማለ።
የግንባታ በጀት አሁን ካሇው የዋጋ ጭማሪ ጋር ባሇመመጣጠኑ ነው ብሇዋሌ፡፡

እነዚህን ሰዎች መንግሥት ጭምር የሚያውቃቸው ቢሆንም፣ በሕግ ተጠያቂ አሇማዴረጉ ሕገወጥ ተግባሩ አሁንም እንዱቀጥሌ አዴርጎታሌ ብሇዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ

ኮንስትራክሽን በዕዴገት ሊይ ሊለ አገሮች ትሌቁ የሥራ ዕዴሌ የሚፇጠርበት ዘርፌ ስሇሆነ
አስቸኳይ መፌትሔ ሉሰጠው እንዯሚገባ የጠቆሙት አበበ (ፕሮፋሰር)፣ ይህ ዘርፌ
ከተናጋ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ይከተዋሌ ብሇዋሌ፡፡
የመንግሥት ጨረታዎችን አሇማግኘት፣ ብሔራዊ ባንክ ሇተወሰነ ጊዜ የብዴር ዕገዲ

ነዲጅ አመሊሊሾች ማኅበርም በሰሞኑ ስብሰባው ይህንኑ የነዲጅ ኮንትሮባንዴ ንግዴ መኖር አረጋግጧሌ። ከባሇዴርሻ አካሊት ገሇጻ በከፌተኛ የውጭ ምንዛሪ እየተገዛ
የሚጓጓዘው ነዲጅ ከባሇሀብቱ አቅምና ዕውቅና ውጪ በጥቅም በተሳሰሩ ተዋንያኖች በቅንጅት ወዯ ጎረቤት አገሮች በኮንትሮባንዴ መሌክ እየወጣ መሆኑን መረዲት
ይቻሊሌ። ነገሩን አሳዛኝ የሚያዯርገው በመንግሥት ጭምር እየታወቀ ሕጋዊ ዕርምጃ ያሇመወሰደ ሲሆን፣ ይህም የኢትዮጵያን የነዲጅ ዘርፌ ችግር መፌትሔ አሌባ
አዴርጎታሌ።

ማዴረጉ፣ በፀጥታ ችግር ሳቢያ፣ በኮቪዴ-19 እና በርካታ ፕሮጀክቶችን በሞኖፖሌ መያዝ፣

በዚህ ጉዲይ ሊይ የኢትዮጵያ የነዲጅ አመሊሊሽ ባሇንብረቶች ማኅበር ሉቀመንበር የሆኑት አቶ ፀጋ አስማረ፣ ይህንን ሕገወጥ ዴርጊት ሇመከሊከሌ ጉዲዩ
ሇኮንትራክተሮች ከገበያ መውጣት ምክንያቶች ናቸው ሲለ የማኅበሩ ፕሬዚዲንት አቶ ከሚመሇከታቸው የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ የትራንስፖር ሚኒስቴርና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በተዯረገ የምክክር መዴረክ ችግሩን ሇመቅረፌ
ግርማ ጠቁመዋሌ፡፡
የመፌትሔ አቅጣጫ የተቀመጠ ቢሆንም፣ ከችግሩ አሳሳቢነት አንፃር የቁጥጥር ሥርዓት ባሇመዘርጋቱ ሇዘርፈ ትሌቅ ፇተና እንዯሆነ ሰሞኑን ገሌጸዋሌ።
ከ30 ዓመታት በፉት የተመሠረተው የሥራ ተቋራጮች ማኅበር ከ2,400 በሊይ አባሊትን
በመያዝ

ሇዘርፈ

ማነቆ

የሆኑ

መመርያዎች

እንዱሻሻለ

የተሇያዩ

ሥራዎችን

ኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚታየው የነዲጅ እጥረት ላሊው መንስዔ የነዲጅ ኩባንያዎችን የሚተዲዯሩበት አዋጅ ሊይ ያሇው ክፌተት እንዯሆነ ሠርካሇም (ድ/ር) ይናገራለ፡፡

እንዯሚያከናውን ይነገራሌ፡፡

ኢትዮጵያ ውስጥ 40 የሚሆኑ የነዲጅ አዲይ ኩባንያዎች መኖራቸውን የሚጠቅሱት ባሇሙያው፣ እነዚህ ኩባንያዎች የተቋቋሙበት ይህ አዋጅ አንዴ የነዲጅ አዲይ

አብዛኞቹ የግንባታ ዕቃዎች ከውጭ የሚገቡ በመሆናቸውና የተሇያዩ የዋጋ ዓይነቶች

ኩባንያን ሇማቋቋም የሚጠይቃቸው መሥፇርቶች በዘርፈ ሇሚታዩ ችግሮች ላሊው ምክንያት እንዯሆነ ይገሌጻለ፡፡ በአዋጁ ዴንጋጌ መሠረት አንዴ ኩባንያን

መኖራቸው፣ ሇኮንትራክተሮች ትሌቅ ችግር መፌጠራቸውን፣ የኮንስትራክሽን ዘርፌ

ሇማቋቋም የሚጠይቀው መሥፇርት ሦስት ነዲጅ ማዯያዎችና አንዴ ነዲጅ ማከማቻን ማሟሊት ብቻ እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡ አዋጁ በዚህ ዘርፌ ሇመሰማራት

ባህሪም በጣም ተሇዋዋጭ መሆኑን ያወሱት አቶ ግርማ፣ መንግሥት በግንባታ ግብዓቶች

የማያስቀምጠው ዝቅተኛ የኢንቨስትመንት የካፒታሌ እንዯላሇ የሚናገሩት ባሇሙያው፣ የካፒታሌ መሥፇርት አሇመቀመጡ ትሌቁ ችግሩ ነው ብሇዋሌ። ሦስት ማዯያና

ሊይ የገበያ ቁጥጥር ማዴረግ አሇበት ብሇዋሌ፡፡

አንዴ ዱፓ ያሇው ግሇሰብ ከፌተኛ ገንዘብ የሚጠይቀውን ሥራ ሇመሥራት በቂ የገንዘብ አቅም ሳይኖረው ወዯ ነዲጅ ንግዴ እንዱገባ መፇቀደ ከነዲጅ እጥረት ጋር
ሇተፇጠሩ ችግሮች አንዴ ምክንያት መሆኑን አስረዴተዋሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡
በተሇይ የኢትዮጵያ ነዲጅ ዴርጅት ሇእነዚህ ኩባንያዎች የ30 ቀናት ደቤ ይሰጥ የነበረውን አሠራር እየቀነሰ ሲመጣ፣ ኩባንያዎቹ ነዲጁን ገዝተው ሇማምጣት የገንዘብ

https://ethiopianreporter.com/article/25144



ችግር ውስጥ እንዱገቡ አዴርጓቸዋሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ነዲጅ ገዝተው ሇማሠራጨት አቅም የሊቸውም ማሇት እንዯሆነ ያስረዲለ። የመሥሪያ ገንዘብ ችግር አሇባቸው፣
ይህ ራሱ ግብይቱ ሊይ የራሱ የሆነ ተፅዕኖ እንዲሇው የሚገሌጹት ሠርካሇም (ድ/ር)፣
(ወዯ ገፅ 4 የዞረ)



ገፅ 4
ምርቶቻቸውን ሇውጭ ገበያ ማቅረብ መንግሥት እጁን የታሰረበት ...(ከገፅ 3 የዞረ)
ያሌቻለ

ኩባንያዎች

በአገር

ውስጥ

የገንዘብ አቅማቸው ሳይታይ ሥራ ውስጥ መግባታቸው ያመጣው ችግር መሆኑ መታወቅ አሇበት ይሊለ፡፡ የደቤ አገሌግልቱን ሇማግኘት በዜሮ ገብተው
የሚሠሩ እንዯነበሩ፣ በዚህም ትርፌ ያካበቱ እንዲለ የጠቆሙት ሠርካሇም (ድ/ር)፣ ይህም የአዋጁ ክፌተት በመሆኑ መስተካከሌ አሇበት ብሇዋሌ፡፡

እንዱሸጡ ተጠየቀ

በአጠቃሊይ ያለ ችግሮችን ሇመቅረፌ፣ በተሇይ ሕገወጥ ተግባራት ውስጥ የሚሳተፈትን መንግሥት ሇመቆጣጠርና ሕግ ሇማስከበር ያሌቻሇው ዯግሞ፣
በሕገወጥ ንግዴ ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች የፊይናንስ ጡንቻ ስሊሊቸውና የመንግሥት መዋቅር ውስጥ ያለ ሰዎችን በአጋርነት የያዙ በመሆናቸው መንግሥት

ኢትዮጵያ ከአሜሪካ መንግሥት ታገኘው የነበረው ከኮታና ከቀረጥ ነፃ የንግዴ ዕዴሌ (አጎዋ)
በመነሳቱ ምክንያት፣ የገበያ ዕዴሊቸው የተዘጋባቸው የቆዲ ውጤቶች አምራች የውጭ
ኩባንዎች ከምርታቸው ውስጥ የተወሰነውን ሇአገር ውስጥ ገበያ ሇማቅረብ እንዱፇቀዴሊቸው፣
የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ሇጠቅሊይ ሚኒስትር ጽሕፇት ቤት፣ ሇኢንቨስትመንት ኮሚሽንና
ሇገንዘብ ሚኒስቴር ጥያቄ አቀረበ፡፡
ፊብሪካዎቹ ወዯ አገር ውስጥ ሲገቡ ከመንግሥት ጋር የተስማሙበት ውሌ፣ የሚያመርቱትን
የቆዲ ውጤት ሙለ ሇሙለ ሇውጭ ገበያ እንዱያቀርቡ የሚሌ ሲሆን፣ ፊብሪካዎቹም
የአሜሪካን ከቀረጥ ነፃ ገበያ ታሳቢ አዴርገው ወዯ ኢትዮጰያ ገብተዋሌ፡፡ ይሁንና የአሜሪካ
መንግሥት ኢትዮጵያ ከሰብዓዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ሇአጎዋ ተጠቃሚነት የሚያበቁ
መሥፇርቶችን አሊሟሊችም በሚሌ ተጠቃሚ እንዲትሆን የተጣሇው ዕግዴ ከእ.አ.አ. ጥር 1 ቀን
2014 ዓ.ም. ተፇጻሚ መሆን ጀምሯሌ፡፡
የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ከዚህ ቀዯም የአጓዋ ዕዴሌ በታገደ 64 በመቶ የሚሆነውን ቆዲና የቆዲ
ውጤት ወዯ አሜሪካ ሇመሊክ አስቸጋሪ ሁኔታ መፇጠሩን አስታውቆ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ሊሇፈት
21 ዓመታት አጎዋን ተጠቅማ በተሇይ የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ወዯ አሜሪካ ከቀረጥ ነፃ
ስትክሌ የቆየች ሲሆን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚመረቱ ጫማዎችና የቆዲ ውጤቶች ውስጥ ከ80
በመቶ በሊይ የሚሆነው መዲረሻው አሜሪካ ነበር፡፡
የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክተር አቶ ብርሃኑ ፌርጀቦ
ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ በኮቪዴ-19 እጅጉን ሲፇተኑ የከረሙት ወዯ ውጭ ሊኪ የቆዲ
ውጤት ማምረቻ ፊብሪካዎች፣ አሁን ዯግሞ የአጎዋ መታገዴ እጅጉን ጎዴቶዋቸዋሌ፡፡ በቆዲ፣
በጫማ፣ በጓንት፣ እንዱሁም ቦርሳና ኮት ባለ የቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች ከተሰማሩ ፊብሪካዎች
ውስጥ አብዛኛዎቹ እየተንቀሳቀሱ ያለት በአቅማቸው 50 በመቶ በታች ነው፡፡
ሁጃን (Huajian Shoe Factory)፣ ጆርጅ ሹ (George Shoe Ethiopia Plc.) እና ዮባንግ
(Youbang Manufacturing Of Shoes Plc) የሚባለት ትሌሌቅ ጫማ አምራች የውጭ
ፊብሪካዎች ሙለ ሇሙለ እያመረቱ አይዯለም፡፡ እነዚህ ኩባንያዎቹ ኮቪዴ-19 ከተከሰተ ጊዜ
ጀምሮ ሲፇተኑ የቆዩ ቢሆኑም፣ አሁን ዯግሞ የአጎዋ ዕዴሌ መቋረጡ ሥራ እንዲይጀምሩ
አዴርጓቸዋሌ፡፡
ከአጎዋ መቋረጥም ተጨማሪ የቆዲ ውጤቶች ኤክስፖርት ዘርፈ በኮቪዴ-19፣ በሰሜን
ኢትዮጵያ ጦርነትና ተያይዞ በመጣው የፕሮፖጋንዲ ጦርነት ከፌተኛ ጉዲት እንዯዯረሰበት
ዲይሬክተሩ ተናግረዋሌ፡፡ እንዯ አቶ ብርሃኑ ገሇጻ፣ በበጀት ዓመቱ ስምንት ወራት ከአጠቃሊይ
ዘርፈ 51 ሚሉዮን የአሜካ ድሊር ሇማግኘት ታቅድ ማሳካት የተቻሇው 27.3 ሚሉዮን ድሊር
ያህለን ነው፣ ይህም የዕቅደን 53.3 በመቶ የሚሸፌን ነው፡፡ የዘርፈን ዕቅዴ በትሌቁ የጎዲው
በጫማ ኤክስፖርት ሊይ ማሳካት የተቻሇው 30 በመቶ ብቻ በመሆኑ ነው፡፡ ይኼም ከሦስት
ትሌሌቅ ጫማ አምራች ፊብሪካዎች ምርት ማቆም ጋር እንዯሚያያዝ አቶ ብርሃኑ
አስረዴተዋሌ፡፡
የፊብሪካዎቹ አንዯኛው ጥያቄ ሲገቡ የተስማሙበት ውሌ ተሻሽል ሇአገር ውስጥ ገበያ
ምርታቸውን የሚያቀርቡበት መንገዴ የሚቻሌ እንዯሆነ የገሇጹት ዲይሬክተሩ፣ ጉዲዩ ውሌ
ማሻሻሌን የሚጠይቅ በመሆኑ በኢንደስትሪ ሚኒስቴር እንዯማይመሇስ አስረዴተዋሌ፡፡ ይህንን
ጥያቄ መመሇስ የሚችለት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ ገንዘብ ሚኒስቴርና የጠቅሊይ ሚኒስተር
ጽሕፇት ቤት በመሆናቸው፣ ሚኒስቴሩ ሇእነዚህ አካሊት ጥያቄውን ማቅረቡን አስረዴተዋሌ፡፡
ከፊብሪካዎቹ ጋር የተገባውን ውለ የማሻሻሌ ሥሌጣን ያሊቸው እነዚህ አካሊት በጉዲዩ ሊይ
ውይይት እያዯረጉ መሆኑንና ጥያቄ ዕሌባት ሇማግኘት ጫፌ ሊይ መሆኑን አቶ ብርሃኑ
ገሌጸዋሌ፡፡
ፊብሪካዎቹ ያቀረቡት ጥያቄ የምርታቸውን 50 በመቶ ሇአገር ውስጥ ገበያ ሇማቅረብ
ቢሆንም፣ ይህንን ያህሌ መጠን ሊይፇቀዴሊቸው እንዯሚችሌ የጠቆሙት አቶ ብርሃኑ ‹‹20
በመቶውን እንዱያቀርቡ ሉፇቀዴሊቸው ይችሊሌ፤›› ብሇዋሌ፡፡ ጥያቄው ተቀባይነት ካገኘ ከዚህ
ዕዴሌ ተጠቃሚ የሚሆኑት የቆዲ ምርቶችን ሙለ ሇሙለ ኤክስፖርት ብቻ ሲያዯርጉ የነበሩ
ዘጠኝ የቆዲ፣ አራት የጫማና ሁሇት የጓንት የውጭ ፊብሪካዎች ናቸው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ከዘርፈ ይገኝ የነበረው ገቢ በአጎዋ ምክንያት እንዲይታጣ ወዯ አፌሪካና
መካከሇኛው ምሥራቅ አገሮች ገበያ የማፇሊሇግ ሥራ እንዯተጀመረ ዲይሬክተሩ ተናግረዋሌ፡፡
ሇዚህም ሲባሌ በተሇይ ከላልች የአፌሪካ አገሮች ጋር የኢኮኖሚ ዱፕልማሲ ሥራዎችን
ሇማጠናከርና በሰጥቶ መቀበሌ መርህ የአገሮቹ ገበያ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡበትና
የኢትዮጵያዎቹም የሚጠቀሙበትን ሁኔታ ሇመፌጠር የመንግሥት ከፌተኛ ኃሊፉዎች ከአገሮቹ
ባሇሥሌጣናት ጋር ንግግር እያዯረጉ መሆኑ ታውቋሌ፡፡

ሕገወጦቹን በሕግ ሇመጠየቅ እንዲሌቻሇና እጁ እንዯታሰረ ይገሌጻለ፡፡ ከዚህ ቀዯም እንዱህ ያሇውን ሕገወጥ ተግባር በፀረ ሙስና ኮሚሽን ተይዞ በምን
እንዯሆነ ባሌታወቀበት ሁኔታ እንዱቆም መዯረጉንም በአስረጅነት አቅርበዋሌ፡፡ ስሇዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚፇጠሩ የነዲጅ እጥረቶች እንዱህ ያለ ችግሮች
ሁለ የሚታዩበት በመሆኑ ነገሩን በመንገዴ መበሊሸትና መሰሌ ችግሮች ጋር ብቻ አሳንሶ ማየት ተገቢ አሇመሆኑን ባሇሙያው ሠርካሇም (ድ/ር) ያመክራለ፡፡
በጥቅሌ ሲታይም የእጥረቱ ምንጭ ሙስና መሆኑን መናገር ይቻሊሌም ብሇዋሌ፡፡ ይህንን ችግር ሇመቅረፌም ሕጋዊ ዕርምጃዎች ሊይ በርትቶ መሥራት ውጪ
አማራጭ እንዯላሇ ጠቁመዋሌ፡፡
የነዲጅ ግዥ ሒዯት
አገሮች ከውጭ የሚገዙትን ነዲጅ ሇማስገባት የተሇያዩ ዘዳዎች ይጠቀማለ፡፡ እንዯ ኬንያ ያለ አገሮች ነዲጅ የሚያስገቡት የውጭ ኩባንያዎች ሲሆን፣
መንግሥት ወቅታዊውን የዋጋ ንረት ተከትል ኩባንያዎቹን ከዚህ በሊይ መሸጥ አትችለም ብል የዋጋ ጣሪያ በማስቀመጥ ይሠራሌ፡፡ በኢትዮጵያ ነዲጅ ግዥን
የሚፇጽመው መንግሥት ነው፡፡ ነዲጅ የሚያቀርብሊትን ኩባንያ ሇመምረጥ የሚካሄዯው ጨረታ የነዲጅ ዋጋን አያካትትም፡፡ የጨረታ ዋጋው ፕሪሚየር ነው፡፡
ጨረታው ፌሬት፣ የራሱን የፊይናንስ ኮስት ጨምሮ በሚቀርበው ዋጋ መሠረት ውዴዴር ተዯርጎ ይመረጣሌ፡፡ ሇምሳላ ከነዲጅ ዋጋ ላሊ በአንዴ በርሜሌ
አሥር ድሊር ወይም አሥራ አምስት ድሊር አቀርባሇሁ ይሊሌ፡፡ በዚህ ነው ተጫራቾች የሚወዲዯሩት፡፡ ስሇዚህ የወሩ አማካይ ዋጋ ይህ ነው ተብል በዚያ ዋጋ
ሊይ የተጫራቹ ዋጋ ታክል ነዲጁን ያቀርባሌ፡፡
ስሇዚህ 60 እና 70 ድሊር በሚሸጥበት ወቅት ይህ ዋጋ በወር ውስጥ ተሠሌቶ አማካይ ዋጋው 65 ድሊር ከሆነ ኢትዮጵያ ውሌ ከገባችው ኩባንያ አማካዩን 65
ብር ዋጋና ኩባንያው አሸናፉ የሆነበትን አሥር ድሊር በመጨመር 75 ድሊር ትከፌሊሇች ማሇት ነው፡፡ አሁን ዯግሞ የነዲጅ ዋጋ 140 ድሊር ዯርሷሌ፡፡ ስሇዚህ
ባሇፇው አንዴ ወር የነዲጅ ዋጋ አማካዩ 135 ድሊር ቢሆን፣ ኢትዮጵያ አንደን በርሜሌ ድሊር ወዯ አገር ሇማስገባት የምታከፊፌሇው 145 ድሊር ይሆናሌ፡፡
ባሇፇው አንዴ ወር እንዱህ ባሇው መንገዴ ተሠሌቶ ግዥው ተፇጽሟሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇዚህ ኢትዮጵያ ዓሇም አቀፌ የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ሳቢያ ያሌታሰበ
ተጨማሪ ወጪ እንዴታወጣ አስገዴዶታሌ፡፡ ስሇዚህ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የተዯረገው የነዲጅ ጭማሪ ኢትዮጵያን ተጨማሪ አሥር ቢሉዮን ብር ተጨማሪ
ወጪ እንዴታወጣ ወይም እንዴትከስር አዴርጓሌ፡፡ ይህንን መንግሥት ሸፌኖ ዋጋ ጭማሪ ሳያዯርግ ሽያጭን እያከናወነ እንዯሚገኝ ከኢትዮጵያ ነዲጅ ዴርጅት
ያገኘነው መረጃ ያስረዲሌ፡፡
የነዲጅ ዋጋ ሊይ ጭማሪ ይዯረጋሌ? አዯጋውስ?
የሰሞኑ የዓሇም አቀፌ የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ አገሮች የነዲጅ ዋጋ ትርፊቸውን እንዱጨምሩ አስገዴዶሌ፡፡ ሇነዲጅ የሚያወጡት ወጪ በመጨመሩ፣ እንዯ አገሩ
ተጨባጭ ሁኔታ የችርቻሮ መሸጫቸው ሊይ ጭማሪ በማዴረግ እንዱሸጥ ወስነዋሌ፡፡ ይህ የመንግሥት ውሳኔ ነው፡፡ ‹‹የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ይዯረጋሌ ወይ?››
የሚሌ ጥያቄ የቀረበሊቸው አቶ ታዯሰም፣ ይህ የመንግሥት ውሳኔ ነው ይሊለ፡፡ መንግሥት ሁኔታውን እያየ የዋጋ ንረትና የመሳሰለትን ሇማየት ጭማሪው
ቢዯረግ ምን ሉያስከትሌ ይችሊሌ? የሚሇውን ሁለ በማየት የሚወሰነው ይሆናሌ፡፡ መንግሥት ምንም ይወስን ምን ኅብረተሰቡ ነዲጅን በቁጠባ የመጠቀም
ባህለን ማሳዯግ አሇበት ብሇዋሌ፡፡
እንዯ አቶ ታዯሰ ገሇጻ፣ አሁን ሊይ ነዲጅ ሊይ ዋጋ ቢጨመር ኅብረተሰቡ ይጎዲሌ፡፡ ዋጋ ባሌተጨመረበት ሁኔታ ኅብረተሰቡ ዯግሞ አጠቃቀሙን በማስተካከሌ
ወጪን መቀነስ ኃሊፉነት አሇበትም ብሇዋሌ፡፡
ሇምሳላ አሁን ሊይ ሇነዲጅ በወር 250 ሚሉዮን ድሊር እየወጣ ነው፡፡ ስሇዚህ የምንጠቀምበትን ነዲጅ በመቀነስ ወጪያችን እንዱቀንስ በማዴረግ በዚህ ቅናሽ
ሇላልች ምርቶች መግዣ እንዱውሌ ሁለም መተባበር አሇበት ብሇው፣ አሁን ሊይ ጭማሪ ያሇ መዯረጉንም መጥቀስ ያስፇሌጋሌ፡፡
አገር መቀጠሌ የምትችሇው ሁለም ሲተባበር ነው፡፡ በሥነ ሌቦና መዘጋጀትም ያስፇሌጋሌ፡፡ ሰሞኑን በአውሮፓ ነዲጅ አጠቃቀማችሁን አስተካክለ፣ ቆጥቡ
እያለ መሆኑን ፇረንሣይን በምሳላነት የጠቀሱት አቶ ታዯሰ እዚህም አጠቃቀማችንን ማስተካከሌ ተገቢ ነው ብሇዋሌ፡፡ ሠርካሇም (ድ/ር)፣ ዯግሞ አሁን ባሇው
ሁኔታ ሇተወሰነ ጊዜ የነዲጅ ጭማሪ ማዴረግ ተገቢ ያሇመሆኑን ነው፡፡
ጦርነቱ ምን ያህሌ ጉዲት አዯረሰ ?
እንዯ ላሊው የዓሇም ክፌሌ ሁለ፣ በሩሲያና በዩክሬን መካከሌ በተፇጠረው ጦርነት ኢትዮጵያ ሇነዲጅ የምታወጣውን ወጪ በከፌተኛ ዯረጃ እንዱጨምር
አስገዴዶሌ፡፡ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የጨመረው የነዲጅ ዋጋ ኢትዮጵያ ሊይ የፇጠረውን ተፅዕኖ በተመሇከተ አቶ ታዯሰ የዋጋ ጭማሪው ኢትዮጵያን እስከ 10
ቢሉዮን ብር እንዴታጣ አዴርጓሌ፡፡ ይህ ኪሳራ እንዯማሇት ነው ያለት አቶ ታዯሰ፣ አሁን ኢትዮጵያ ነዲጅን በምታስገባበት ዋጋ ተሠሌቶ ቢሸጥ አንዴ ላትር
ቤንዚን ትክክሇኛ ዋጋው 76 ብር እንዯነበረበትም ጠቅሰዋሌ፡፡ አሁን ግን በአዱስ አበባ 37.74 ብር እየተሸጠ መሆኑ ምን ያህሌ ትሌቅ ሌዩነት እንዲሇው
መገመት ይቻሊሌ፡፡ የዓሇም ዋጋ ከእንግዱህም እየቀጠሇ የሚሄዴ ከሆነ አዯጋ ነው፡፡ ስሇዚህ ይህንን እውነት ኅብረተሰቡ በዯንብ ሉያጤነው ይገባሌ፡፡ በተወሰነ
ዯረጃ ይህንን መካፇሌ ቢቻሌ እንኳ ቀሊሌ ነገር አይዯሇም፡፡
በዝቅተኛ ዋጋ ነዲጅ የሚሸጥበት አገር ኢትዮጵያ
ዓሇም አቀፈ የነዲጅ ዋጋ ወዯ 140 ድሊር ዯርሷሌ፡፡ በእያንዲንደ የዓሇም አገር ነዲጅ ዋጋ በተሇያየ መጠን ጭማሪ አዴርገዋሌ፡፡ በኮታ ነዲጅ እያዯለ ያለ አገሮች
አለ፡፡ እንዯ ፇረንሣይ ያለ አገሮች ዯግሞ ማንኛውንም የኃይሌ ምንጮችንና ነዲጅን በቁጠባ እንዱጠቀሙ በይፊ አውጀዋሌ፡፡ ይህንን እወጃ ያዯረጉ ዯግሞ
በነዲጅና የኃይሌ አቅርት ዋጋ ሊይ ጭማሪ አዴርገው ነው፡፡ ይህ በኢትዮጵያ አሌተዯረገም፡፡ በዚሁ ይቀጥሊሌ ማሇት ግን እንዲሌሆነ ይታመናሌ፡፡ እስካሁን
ባሇው ኢትዮጵያ ነዲጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ግን ከዓሇም አቀፌ ዋጋ አንፃር ሲመዘን እጅግ አነስተኛ ነው፡፡ በኢትዮጵያ የችርቻሮ የነዲጅ ዋጋ አነስተኛ የሆነው
በመንግሥት የሚዯጎም በመሆኑ ነው፡፡
በላልች አገሮች የመሸጫ ዋጋውን ትተን የጎረቤት አገሮችን ወቅታዊ ዋጋ በብር ተመንዝሮ ሲታይ፣ በአንዴ ላትር ቤንዚን በኤርትራ 70 ብር፣ በኬንያ 50
ብርና በጂቡቲ 120 ብር እየተሸጠ መሆኑ የኢትዮጵያ የነዲጅ ዋጋ ሽያጭ ምን ያህሌ ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያሌ ተብሎሌ፡፡
የዓሇም አቀፈ ዴርጅት ሰሞናዊ መረጃ እንዯሚሳየውም፣ ከ220 በሊይ ከሚሆኑ አገሮች የአንዴ ላትር ቤንዚን ከአንዴ ድሊር በታች ከሚሸጥባቸው ጥቂት
አገሮች መካከሌ ኢትዮጵያ አንዶ መሆኗን ያመሇክታሌ፡፡
በዚህ መረጃ መሠረት በዓሇማችን ሇአንዴ ላትር ቤንዚን ዝቅተኛ ዋጋ የሚከፇሌበት ቬንዝዌሊ ስትሆን፣ የአንዴ ላትር ቤንዚን 1.27 ሳንቲም ነው፡፡ ከፌተኛ ዋጋ
የሚጠየቅባት አገር ዯግሞ ሆንግ ኮንግ ስትሆን በሆንግ ኮንግ የአንዴ ላትር ቤንዚን ወይም 146 ብር ነው፡፡ በአፌሪካ ዝቅተኛ የነዲጅ መሸጫ ዋጋ ያሊት አገርም
ኢትዮጵያ ናት፡፡
የነዲጅ ዋጋ ጭማሪንና የዋጋ ንረት
የነዲጅ ዋጋ መጨመርና መቀነስ ኢኮኖሚው ውስጥ የሚፇጥረው ተፅዕኖ ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ ነዲጅ ሁለንም ነገር የሚነካካ መሆኑም ገበያ ሊይ ሉፇጥረው
የሚችሇው ተፅዕኖ አሇ፡፡ የኢኮኖሚ ባሇሙያዎችም ይህንኑ በሚገባ ይተነትናለ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ ያነጋገርናቸው አንዴ የኢኮኖሚ ባሇሙያ ግን ሇየት ያሇ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ምሌከታ አሊቸው፡፡ በኢትዮጵያ የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ሲዯረግ በገበያ ሊይ የሚያስከትሇው የዋጋ ሇውጥ ብዙም አይዯሇም የሚሌ እምነት አሊቸው፡፡ ይህም
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ፇፅሞ የነዲጅ የጭማሪው መጠን ያሊገናዘበ እንዯሆነ ይሞግታለ፡፡፡
ሇምሳላ እንዯ ብሔራዊ ስታስቲክስ ያለ ተቋማት መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ከ100 (ቤቶች) ሏውስ ሆሌዴ መረጃ ይጠይቃሌ፡፡ የአስቤዛ ዋጋ ነው
የሚጠይቀው፡፡ ሇስኳር፣ ሇዘይት፣ ሇጤፌና ሇሽንኩርት ይህንን ያህሌ አወጣሇሁ የሚሌ መረጃ ይይዛሌ፡፡ በኢትዮጵያ ሁኔታ ዯግሞ ከ100 ሏውስ ሆሌዴ ሇነዲጅ
ወርኃዊ ወጪዬ ይህንን ያህሌ ነው የሚሌ ሊታገኝ ትችሊሇህ፡፡ ከመቶ አንዴ እንኳን ሊይገኝ ይችሊሌ፡፡ 120 ሚሉዮን ሕዝብ ያሇባት አገር ውስጥ ያሇው 1.4
ሚሉዮን መኪና ነው፡፡ ስሇዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና አሇ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በዚህ የዋጋ ንረትን ስትመዝን አስቤዛ ውስጥ የላሇውን ነገር አስቀምጠህ
የዋጋ ንረት ተብል መጠቀስ አሇበት ብሇው አያምኑም፡፡



የነዲጅ ዋጋ ሊይ የሚዯረግ የተወሰነ ጭማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወራሇትን ያህሌ የዋጋ ንረት አያስከትሌም የሚለት እኚሁ ባሇሙያ፣ አውሮፓና አሜሪካ
የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ በትክክሌ ተፅዕኖ ያመጣሌ፡፡ ሇነዲጅ በወር ይህንን ያህሌ ወጪ አወጣሇሁ የሚለ ብዙ በመሆናቸው ነው ይሊለ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ
ተፅዕኖው ትንሽ ነው ይሊለ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ
(ወዯ ገፅ 5 ዞሯሌ)



ገፅ 5
የሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካን ሇማዘመንና የፖሉስተር ጨርቅ

መንግሥት እጁን የታሰረበት ...(ከገፅ 4 የዞረ)

ሇማምረት የተጀመረው ጥረት
ቀዯምት ከሚባለ የኢትዮጵያ የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካዎች መካከሌ አንደ የሆነውን ሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካን ከመንግሥት የገዛው ሏዋሳ
ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርክ አክሲዮን ማኅበር የፊብሪካውን ነባር ማሽነሪዎች በማስወገዴ አዲዱስ መሣሪያዎችን በመትከሌ የጨርቃ

ተፅዕኖው ትንሽ ነው ይሊለ፡፡ በኢትዮጵያ የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ተፅዕኖው የጎሊ ነው የሚባሌበት ምክንያት
በዯንብ ቢፇተሽ መሌሱ ሉገኝ ይችሊሌም ይሊለ፡፡ በነዲጅ ሊይ የዋጋ ማስተካከያ ወይም ጭማሪው መጠንና

ጨርቅ ምርቶችን ሇማምረት እየሠራ መሆኑን አስታወቀ።
ሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርክ አክሲዮን ማኅበር የቆዩ ማሽነሪዎችን አስወግድ አዲዱስ ማሽነሪዎችን ሇመትከሌ ከአራት ቢሉዮን ብር
በሊይ ወጪ የመዯበ መሆኑን የገሇጸ ሲሆን፣ ፕሮጀክቱም በመካሄዴ ሊይ መሆኑንና በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወዯ ምርት እንዯሚገባ
አስታውቋሌ፡፡
በአሁኑ ወቅት ፊብሪካውን በአዱስ የማምረቻ መሣሪያዎች የመተካቱ ሥራ በመጠናቀቅ ሊይ እንዯሆነም ተገሌጿሌ። ፊብሪካውን በአዱስ መሌኩ
ሇማዯራጀት፣ የመሣሪያ ተከሊውና ሕንፃውን ሇማዯስ ሥራ እስካሁን ከ600 ሚሉዮን ብር በሊይ ወጪ መዯረጉን የኩባንያው ዋና ሥራ

ይህንን ጭማሪ ሰበብ አዴርጎ በላልች ምርቶች ሊይ የሚዯረገው ጭማሪ በፌፁም የሚጣጣም ያሇመሆኑን
ያመጣው ችግር ነው ያለት እኚሁ የኢኮኖሚ ባሇሙያ፣ ችግሩ ይህንን ያህሌ ነዲጅ ዋጋ መጨመሩ በላልች
ምርቶች ሊይ ምን ያህሌ ዋጋ ሉያስጨምር ይችሊሌ ብል የሚከታተሌ አካሌ ባሇመኖሩ የተፇጠረ ነው
ብሇው ያምናለ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዱህ ያሇውን ነገር በዯንብ መቆጣጠር ስሇማንችሌ፣ የግብይት
ሥርዓቱን የሚቆጣጠር ባሇቤት ስሇላሇው ወይም ዘመናዊ ባሇመሆኑ ነዲጅ ሲጨምር በላልች ምርቶች
ሊይ የሚጨመረው ዋጋ በሰበብ ከፌተኛ እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ ይህን ሙግታቸውን በምሳላ ሇማጠናከር

አስፇጻሚ አቶ አህመዴ አብዲሩፌ ገሌጸዋሌ፡፡
ፊብሪካውን ሇማዘመንና ቀዯም ሲሌ በመንግሥት ይተዲዯር በነበረበት ወቅት ይመረቱ የነበሩ የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን በሙለ ሇመቀየር
መታቀደን የገሇጹት ዋና ሥራ አስፇጻሚው፣ አዲዱስ ማሽነሪዎችን በመትከሌ ሁሇት ዓይነት አዱስ ምርቶች እንዯሚመረቱ አስታውቀዋሌ።
አዱስ ማሽኖች ከተተከለ በኋሊ ፊብሪካው ሁሇት የምርት መስመሮች የሚኖሩት ሲሆን፣ በአንዯኛው የምርት መስመር ‹‹ክሉኒከር›› የተባሇውን
ክር እንዯሚመረት ተናግረዋሌ። ሇዚህም የሚሆኑ አዲዱስ ማሽነሪዎች ተከሊ መጠናቀቁን ሰሞኑን ፊብሪካው በተጎበኘበት ወቅት ተገሌጿሌ፡፡
በኢንደስትሪ መንዯሩ ሁሇተኛ የምርት መስመር ይሆናሌ ተብል የሚጠበቀው ዯግሞ በተሇየ ሁኔታ የፖሉስተር ምርት እንዯሚመረትበት
ተገሌጿሌ። ሇዚህ የምርት መስመር የሚያገሇግለ የአዲዱስ ማሽነሪዎች ተከሊ እየተከናወነ ሲሆን፣ ተከሊውን ሇማጠናቀቅ የሚያግዙ የተወሰኑ ቀሪ
ዕቃዎችን በመግጠም ሇሥራ ዝግጁ ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡
እነዚህ ቀሪ ዕቃዎች በአሁኑ ወቅት ጂቡቲ የሚገኙ በመሆኑ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ገብተው ከተገጠሙ በኋሊ ሁሇቱም የምርት መስመሮች በአጭር

በእህሌ ገበያ የሚታየውን ጭማሪ ነው፡፡ በነዲጅ ጨመረ ሰበብ ዋጋውን ያስወዴዲሌ የሚባሇው ምርቱን
ሇማመሊሇስ ተሽከርካሪዎቹ የሚፇጁት የነዲጅ ዋጋ ጨመረ በሚሌ ነው፡፡ በአንዴ ጉዞ አንዴ የጭነት መኪና
በነዲጅ ጭማሪ ሳቢያ 100 ብር ከጨመረበት የተጫነው እህሌ ጤፌ ቢሆን የጤፌ ዋጋ ሊይ 500 ብርና
600 ብር ይጨምራሌ፡፡ ስሇዚህ ይህ ችግር የሚፇጠረው በአገር ዯረጃ እንዱህ ያሇውን መሠረታዊ ጉዲይ
የሚቆጣጠር አካሌ ካሇመኖሩ ጋር የተያያዘ ነው የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ምን ያህሌ ሇውጥ ያመጣሌ? ብል
አሥሌቶ ይህ እንዱህ መሆን አሇበት ብል የሚያስቀምጥ የሇም፡፡
ሠርካሇም (ድ/ር) ግን በዚህ ሏሳብ አይስማሙም፡፡ የነዲጅ ጭማሪ ገበያ ውስጥ የዋጋ ሇውጥ ያመጣሌ፣
ሁለንም ይነካካሌ ብሇዋሌ፡፡ ነገር ግን በተወሰነ የነዲጅ ዋጋ ጭማሪ ነዲጅ ጨመረ ተብል የሚዯረጉ
አንዲንዴ ጭማሪዎች ግን ቁጥጥር ሉረግባቸው ይገባሌ እንጂ ተፅዕኖ ትንሽ ነው ማሇት እንዯማይቻሌ

ጊዜ ወዯ ምርት እንዯሚገቡ ይጠበቃሌ።
በእነዚህ የፊብሪካው አዲዱስ ማምረቻዎች የሚመረቱት ምርቶች ሇኢትዮጵያ የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ግብዓቶችን የሚያመርቱ ይሆናሌ
ተብሎሌ፡፡
እንዯ ዋና ሥራ አስፇጻሚው ገሇጻ፣ በተሇይ የፖሉስተር ጨርቅ ያመርታሌ ተብል የሚጠበቀው የፊብሪካው የማምረቻ መስመር ሇምርት
ግብዓትነት የሚጠቀምበትን ዋነኛ የጥሬ ዕቃ ግብዓት ከአገር ውስጥ የሚጠቀም ይሆናሌ፡፡ የፖሉስተር ምርቱን ሇማምረት ግብዓት የሚሆኑት

አመሊክተዋሌ፡፡ ችግሩ ከአጠቃሊይ አሠራሩ ሊይ ያሇ ነው፡፡ የሕግ ክፌተት በመኖሩ የመቆጣጠሪያ ሥሌት
ስሇላሇም የሚፇጠር ነው፡፡
ይህም ችግር አሇ
በዚህ ዘርፌ ያሇው ችግር ከነዲጅ ባሇዴርሻ አካሊት ጭምር ሮሮ የሚቀርብበት ነው፡፡ ትርፌ ህዲግ
አተማመን ጥያቄ ይነሳበታሌ፡፡ ተገቢ ዋጋ አሌተሰጠኝም የሚለ የዘርፈ ተዋንያኖች አለ፡፡ ወቅቱን ጠብቆ

ጥሬ ዕቃዎች አገሌግልት የሰጡና የወዲዯቁ የፕሊስቲክ ምርቶች መሆናቸውን ኃሊፉው ገሌጸዋሌ።
አነስተኛ የጥሬ ዕቃ ከውጭ የሚገባ ቢሆንም፣ አብዛኛው ጥሬ ዕቃ አገሌግልት ሊይ የዋለ የፕሊስቲክ ምርቶች ታጥበውና ተፇጭተው
በግብዓትነት እንዯሚውለ ኃሊፉው አስረዴተዋሌ። በዚህ የምርት መስመር በቀን አሥር ቶን ፖሉስተር የማምረት አቅም ያሇው መሆኑ
ጨምረው ገሌጸዋሌ፡፡
የክር ማምረቻው ዯግሞ በቀን ሰባት ቶን የማምረት አቅም እንዯሚኖረው አስረዴተዋሌ። እነዚህ በፊብሪካው የሚመረቱ አዲዱስ ምርቶች ሇአገር
ውስጥ የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካዎች ብቻ ሳይሆን፣ ሇውጭ ገበያም የሚቀርቡ ናቸው ተብሎሌ፡፡
ኩባንያው የሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፊብካሪን በአዱስ ከማዯራጅት ባሇፇ፣ በዚያው የሏዋሳ የጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካ ቅጥር ግቢ ውስጥ ባሇው ሰፉ
ቦታ በኢትዮጵያ የመጀመርያ የተባሇውን የግሌ የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርክ ግንባታ እያካሄዯ ነው፡፡ ፓርኩ እየተገነባበት ያሇው
አጠቃሊይ የቦታ ስፊት 25 ሔክታር ሲሆን፣ በ11 ሺሕ ካሬ ሜርት ቦታ ሊይ የሚያርፈ 14 ሼድች እንዯሚነቡም ታውቋሌ።
ከአራት ቢሉዮን ብር በሊይ ወጪ ይጠይቃሌ የተባሇው ይህ የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርክ፣ ግንባታ ሥራ መጀመርያ ሊይ ታስቦ የነበረው
በሁሇት ቢሉዮን ብር ግንባታውን ሇማከናወን ነበር፡፡ የግንባታው የመሠረተ ዴንጋይ ከተቀመጠ በኋሊ ግን የዱዛይን ሇውጥ ተዯርጎ የበሇጠ
ሇማስፊፊት መወሰኑን ሇማወቅ ተችሎሌ።
የዱዛይን ሇውጥ መዯረጉ የግንባታ ሥራው እንዱዘገይና የግንባታ ወጪውንም ወዯ አራት ቢሉዮን ብር ያሳዯገው መሆኑን የኩባንያው ሥራ
አስፇጻሚ ገሌጸዋሌ፡፡ ከ14ቱ ሼድች ላሊ የኢንደስትሪ ፓርኩ የአንዴ መስኮት አገሌግልት መስጫ ማዕከሌ፣ የእሳት አዯጋ መከሊከያ፣ የመኖሪያ

ማስተካከያ እየተዯረገሌን አይዯሇም የሚሇው አቤቱታ በሁለም ዘርፌ ይታያሌ፡፡ ሰሞኑንም የኢትዮጵያ
ነዲጅ አመሊሊሽ ባሇንብረቶች ማኅበር ይህንኑ አንፀባርቀዋሌ፡፡ የማኅበሩ ሉቀመንበር እንዯገሇጹት፣ በ3,200
የሚዯርሱ ቦቴዎች ከአርባ በሊይ በሚሆኑ የነዲጅ ኩባንያዎች ውስጥ ተመዝግበው እየሠሩ የሚገኙ ቢሆንም
ብዙ ችግሮች እንዲሇባቸው ነው፡፡
‹‹የመኪኖች ስታንዲርዴ በመጨመሩ፣ የብር የመግዛት አቅም በመዲከሙ የተሽከርካሪ ዋጋ በከፌተኛ ሁኔታ
በመጨመሩ ምክንያት በአሁኑ ወቅት የተዯረገው ኢንቨስትመንት እስከ 20 ቢሉዮን ብር እንዯሚዯርስ
መሆኑንም ጠቅሰዋሌ፡፡
እነዚህ ተሽከርካሪዎች በዓመት ጭነት የማንሳት አቅምም ከስዴስት ሚሉዮን ቶን ይገመታሌ፡፡ የነዲጅ
ማመሊሇሻ ሥራው በነፃ ገበያ የሚመራ ባሇመሆኑ እየጎዲ ነው ብሇዋሌ፡፡ በመንግሥት የሚወሰነው
ክፌያቸው ማስተካከያ የማይዯረግሇት መሆኑ ብዙዎችን ከሥራ እያስወጣ ነው፡፡ ከሁሇት ዓመታት ወዱህ
የውጭ ምንዛሪ እጥረትና የብር የመግዛት አቅም መዲከም ዯግሞ

ተሽከርካሪዎችን ሇማንቀሳቀስ

የሚያስፇሌጉ ግብዓቶች ዋጋ በየቀኑ እየናረ መምጣቱን ታሳቢ ያዯረጉ ማስተካከያ በወቅቱ ስሇማይዯረግ
ችግር ውስጥ መግባታቸውን አመሌክተዋሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ከ20 በመቶ በሊይ ተሽከርካሪዎች ሙለ በሙለ ከሥራ ውጪ ሆነዋሌ፡፡ በርካታ

አፓርትመንቶችና የውኃ ማጣሪያ ማዕከልች እንሚገነቡ ተገሌጿሌ።
የግንባታ ሥራውን የሚያከናው ነው ‹‹ሲኖማ›› የተባሇው የቻይና ኩባንያ ሲሆን፣ ይህ ኩባንያ ከዚህ ቀዯም ወዯ አራት የኢንደስትሪ ፓርኮችን
በመገንባት ይታወቃሌ፡፡ የሏዋሳ የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርክ የግንባታ ሥራ በአሁኑ ወቅት 37 በመቶ የተከናወነ ሲሆን ከዱዛይን ሇውጡ
ባሻገር፣ በዋና ዋና የግንባታ ግብዓቶች ሊይ የታየው ከፌተኛ የዋጋ ጭማሪና አጋጥሞ የነበረው የውጭ ምንዛሪ እጥረት አጠቃሊይ ግንባታው

ተሽከርካሪዎችም የሥራ ዘርፊቸውን የቀየሩ ሲሆን፣ ባሇፈት ሁሇት ዓመታት ወዱህ ወዯ ነዲጅ ማመሊሇሻ
የተቀሊቀለት በጣም አነስተኛ ናቸው፡፡ ዘርፈ ከመሇዋወጫ ዋጋ መናር ጋር ተያይዞ ካለ ችግሮች ባሻገር
በርካታ ችግሮች ያለበት ነው ተብሎሌ፡፡
እንዱህ ያለ ችግሮችን የገሇጸው በማኅበሩ ችግሬቼ ካሌተፇቱ ሥራ አቆማሇሁ የሚሌ ውሳኔ እስከማሳሇፌ

በታሰበው ፌጥነትና በዕቅደ መሠረት እንዲይጓዝ ተፅዕኖ ማዴረጋቸው ተጠቅሷሌ፡፡
በተሇይም የብረታ ብረትና የሲሚንቶ ምርት አቅርቦት ሊይ የተከሰተው እጥረትና ዋጋ መናር ፕሮጀክቱ በተፇሇገው ፌጥነት እንዲይከናወን
ምክንያት መሆናቸውን የገሇጹት ሥራ አስፇጻሚው፣ ይህም ቢሆን ሥራው ሳይቋረጥ እየተሠራ በመሆኑ ከአንዴ ዓመት ባነሰ ጊዜ እንዯሚያሌቅ
ገሌጸዋሌ። የኩባንያው ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሕይወት ታዯሰም ይህንኑ አረጋግጠዋሌ።
ግንባታውን ሇማፊጠንም የስቲሌ ስትራክቸርና የኤላክትሪክ ሥራዎች ምርት እንዱመረት ከአንዴ የቻይና ኩባንያ ጋር ውሌ ተገብቶ በአሁኑ

ዯርሷሌ፡፡ ይህ ውሳኔ ዯግሞ ዘርፈ ውስጥ ያለ ችግሮችን ያብሰዋሌ፡፡ ብዙዎች እንዱህ ያሇውን ውሳኔ ሇምን
ወሰኑ የሚሌ ጥያቄ እየቀረቡ ቢሆንም ማኅበሩ ዯግሞ ችግራችን ከአቅማችን በሊይ ሆኗሌ ይሊሌ፡፡
መፌትሔውስ
ነዲጅ ፖሇቲካሌ ኮሜዱቲ ነው የሚለት ሠርካሇም (ድ/ር)፣ የኢትዮጵን የነዲጅ ችግር ሇመቅረፌ ዘሊቂ
የሚባሇው መፌትሔ ሪፊይነሪ መገንባት ነው፡፡ ይህንን ማዴረግ ብዙ ጠቀሜታ አሇው፡፡ አሁን የተጣራውን

ወቅት የምርት ሥራ በመካሄዴ ሊይ መሆኑን የፊብሪካው ኃሊፉዎች ገሌጸዋሌ።
በመሆኑም የሚመረቱትን ብረታ ብረትና ስቲሌ ስትራክቸር ገጣጥሞ ሇሥራ ዝግጁ ማዴረጉ ጥቂት ወራትን ብቻ የሚፇርጅ ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡
ይህንን ሥራ በቶል ሇማጠናቀቅ ግን የአገር ውስጥ የግንባታ ግብዓቶች አቅርቦት ችግርና ቀሪውን የግንባታ ወጪ ሇማጠናቀቅ ከባንክ ይገኛሌ

ማምጣት ውዴ ነው፡፡ ስሇዚህ ወዯፉት ኢትዮጵያ ነዲጅ ታገኝበታሇች ሇሚባሌ አካባቢ ይህንን ማጣሪያ
መገንባት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ሇኢትዮጵያ አማካይ የሚባሌ በተሇይ ማጣሪያውን መገንባት እጅግ አዋጭ
ይሆናሌ፡፡ ላሊው መተግበር ያሇበት ዯግሞ ፖቴንሺያሌ ፔትሮሉየም አምራቾች ከሆኑ አገሮች ጋር

ተብል የሚጠበቀው ብዴር በቶል መሇቀቅ ወሳኝ መሆናቸውን ከኃሊፉዎቹ ገሇጻ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
እስካሁን የፓርኩን ግንባታ ወጪ የኩባንያው በራሱ የገንዘብ ምንጭ እሸፇነ መቆየቱን የሚገሌጹት የኩባንያው የሥራ ኃሊፉዎች፣ ሇቀሪው
ግንባታ የሚሆነውን ተጨማሪ ፊይናንስ ከባንክ ሇማግኘት ታቅድ የነበረ ቢሆንም፣ ብሔራዊ ባንክ ባንኮች ብዴር እንዲይሰጡ በመመርያ ጥልት
የነበረው ዕግዴ እንቅፊት ሆኖ መቆየቱን ገሌጸዋሌ፡፡
አሁን በባንክ ብዴር ሊይ የተጣሇው ዕግዴ በመነሳቱና ይኼንን የሚያህሌ ግዙፌ ፕሮጀክት በራስ አቅም ብቻ መገንባት አዲጋች በመሆኑ፣ ሇአንዴ
የመንግሥት ባንክ የብዴር ጥያቄ አቅርበው ውጤቱን እየጠበቁ መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ የኢንደስትሪ ፓርኩ ግንባታ ሲጠናቀቅ የሚፇጠሩትን
14 የማምረቻ ሼድች ሇአገር ውስጥም ሆነ ሇውጭ የጨርቃ ጨርቅ ኩባንያዎች እንዯሚከራዩ ሇማወቅ ተችሎሌ።
የቀዴሞውን ፊብሪካ በአዱስ ማሸነሪዎች ተክቶ ወዯ ሥራ ሲገባ ሇ1,200 ሇሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕዴሌ የሚፇጥር ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡ በጨርቃ
ጨርቅ ኢንደስትሪ ፓርኩ ሥር የሚገነቡት 14 ሼድች ሙለ በሙለ በአምራቾች ሲያዙ ዯግሞ ከ25 እስከ 30 ሺሕ ሇሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕዴሌ
ይፇጥራሌ ተብል ተገምቷሌ፡፡

ስትራቴጂካዊ ማኅበር መፌጠር ነው፡፡
ሇምሳላ ዯቡብ ሱዲን አንዶ ብትሆን ትችሊሇች፣ ከሱዲን ጋር ስትራቴጂክ ማኅበር መፌጠር ቢቻሌ ቅርብ
ስሇሆነ እጥረት ቢፇጠር እንኳን በቶል ሉገኝ ይችሊሌ፡፡ እንዱህ ያሇው ስምምነት ባሇቤትነትንም
የሚያጠቃሌሌ ስሇሚሆነ ወጪን በከፌተኛ ሁኔታ መቀነስ ይቻሊሌና ከእሳት ከማጥፊት ባሇፇ ዘሊቄ ነገሮች
መታሰብ እንዯሚኖባቸው አመሌክተዋሌ፡፡ ሕጎቻችንን መፇተሽ ሙስናን ማስወገዴና በዚህ ዘርፌ ያለ
ባሇሙያዎችን መጠቀም ያስፇሌጋሌ፡፡
የነዲጅ ጉዲይ መሠረታዊ ስሇሆነ ይህንን የሚመሇከቱ ሥራዎች በባሇሙያዎች መሠራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ
ችግሩን ሇማቃሇሌ አንዴ መፌትሔ ነው ያለት ሠርካሇም (ድ/ር)፣ ያሇፇውም ሆነ ይህም መንግሥት ትሌቁ
ችግሩ አዴራጊ ፇጣሪው ካዴሬው መሆኑ በማሇት ሥራው ሇባሇሙያው መስጠት አሇበት ብሇዋሌ፡፡

ኩባንያው የሏዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካን በግማሽ ሚሉዮን ብር ከመንግሥት የተገዛ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/25134

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/25156






ገፅ 6
የአበባ ምርት የመሊኪያ ዋጋን የሚወስን የባንኮች ብዴር አሰጣጥን ይቀይራሌ የተባሇው ብሔራዊ መታወቂያ
መመርያ ወጣ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የአበባ የወጪ ንግዴን ሇመቆጣጠርና የአበባ ሊኪዎች የሚሸጡበትን
ዝቅተኛ ዋጋ ገዯብ ያስቀመጠ አዱስ መመርያ አወጣ፡፡ በባንኩ በመመርያ መሠረት ከተጠቀሰው
ዋጋ በታች መሸጥ የሚያስጠይቅ መሆኑንም አመሌክቷሌ፡፡
ከዓርብ መጋቢት 23 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ ይዯረጋሌ በተባሇው መመርያ መሠረት፣
ሆሇታና ዓሇም ገና አካባቢ የሚመረቱ የዯጋ የአበባ ምርቶች በኪል ግራም 4.2612 ድሊር፣ የሰመር
አበባ ዯግሞ 4.7822 ድሊር መሸጥ እንዲሇበት ገዯብ አስቀምጧሌ፡፡ በተመሳሳይ እንዯ ዯብረ ዘይት
(ቢሸፌቱ) ባለ ወይና ዯጋ አካባቢዎች የሚመረቱ የአበባ ምርቶች ዯግሞ 4.3340 ድሊር ዋጋ
የተቀመጠሊቸው ሲሆን፣ በዚሁ አካባቢ የሚመረቱ የሰመር አበቦች ዯግሞ ከ4.547 ድሊር በታች
መሸጥ እንዯላሇባቸው በመመርያው ተመሊክቷሌ፡፡
ቆሊ አካባቢ የሚመረቱ የሮዝ አበባ ምርቶች በኪል ግራም 4.6602 ድሊር፣ የሰመር አበባዎች
ዯግሞ ከ6.3699 ድሊር በታች መሸጥ እንዯላሇባቸው የዯነገገው ይህ መመርያ፣ ቁርጥራጭ የአበባ

በኢትዮጵያ ይተገበራለ ተብሇው ከታቀደ በርካታ ውጥኖች መካከሌ ዘርፇ ብዙ ጠቀሜታ አሇው ተብል የሚታመንበት ብሔራዊ መታወቂያ አንደ

እንቡጦች ዯግሞ የሚሸጡ ሊኪዎች ከገዥው ጋር ባዯረጉት ውሌ መሠረት የሚሸጡ ይሆናሌ

ነው፡፡ ነገር ግን ይህንን መታወቂያ ሇሁለም ዜጎች በማዘጋጀት ሇመስጠት ሳይችሌ ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡

ብሎሌ፡፡ ይህም የግብይት ኮንትራቱን በማቅረብ የሚከናወን እንዯሆነ አስታውቋሌ፡፡ ይህ

ዜጎች ማንነታቸውን የሚሇይ ባሇ አሥራ ሁሇት ዱጂት መሇያ ያሇው ብሔራዊ መታወቂያ እንዱኖራቸው ሇማስቻሌ በመንግሥት ዯረጃ ከታቀዯ ከአሥር

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ አብዛኛዎቹን የአበባ ሊኪዎች ያሊስዯሰተ እንዯሆነ እየተነገረ

ዓመታት በሊይ ተቆጥረዋሌ፡፡ አንዲንድች ውጥኑን እስከ 20 ዓመት ዘሇግ ያዯርጉታሌ፡፡ በእነዚህ ረዥም ዓመታት ውስጥ ግን የብሔራዊ መታወቂያ

ነው፡፡

ጉዲይ በቅርቡ ይተገበራሌ ከሚሌ መረጃ ውጪ በተግባር ሉቀየር አሇመቻለ ብዙ እያነጋገረ ቆይቷሌ፡፡

በዚህ መመርያ ዙሪያ ያነጋገርናቸው አንዲንዴ የአበባ ሊኪዎች፣ መመርያው በዚህ ሰዓት መውጣቱ

በጠቅሊይ ሚኒስቴር ጽሕፇት ቤት ሥር የተዋቀረው የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ዋና ዲይሬክተር ዮዲዬ ዘሚካኤሌም ብሔራዊ መታወቂያ ከታቀዯ

ተገቢ ያሇመሆኑንና የአገሪቱን የአበባ የወጪ ንግዴ ሉጎዲ ይችሊሌ የሚሌ ሥጋት አሳዴሮባቸዋሌ፡፡

ብዙ ጊዜ መሆኑን ይናገራለ፡፡ በየትኛውም የአገሌግልት ዘርፌ ወሳኝ ሚና ያሇውን ብሔራዊ መታወቂያ አንገብጋቢነት ያህሌ በቶል ወዯ ትግበራ ሉገባ

መመርያው በአግባቡ ተጠንቶ የቀረበ እንዯማይመስሊቸው የሚያመሊክቱት ሊኪዎቹ፣ ብሔራዊ

ያሌቻሇበት በርካታ ምክንያቶች እንዲለ ይታመናሌ፡፡

ባንክ ይህንን መመርያ መሌሶ እንዱያይሊቸው የሚጠይቁ መሆኑን ሳይገሌጹ አሊሇፈም፡፡ በተሇይ

ዜጎች ብሔራዊ መታወቂያ ማንነታቸውን የሚሇይ ቁጥር እንዱኖራቸው ሳይዯረግ እስካሁን መቆየቱ ግን በአገር ዯረጃ እንዯ ትሌቅ ጉዲት እንዯነበረው

የአበባ ዋጋ አሁን እየቀነሰ ባሇበት ወቅት ባንኩ ባወጣው መመርያ መሠረት ሇመሸጥ ይከብዲሌ

ብዙዎች ይስማማለ፡፡ የዱጂታሌ መታወቂያ አዋጅ ረቂቅ ሊይ እንዯተገሇጸውም ጠንካራ የዱጂታሌ የመታወቂያ ሥርዓት ባሇመዘርጋቱ ዜጎችና ኢትዮጵያ

ይሊለ፡፡ በመመርያው መሠረት በተጠቀሰው ዋጋ ካሌሸጡ ሊኪዎቹ በቀጣዩ ወር ሊይ መሊክ

ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ግሇሰቦች የመታወቅ መብታቸው እንዲይረጋገጥ አዴርጎ መቆየቱን ይገሌጻሌ፡፡

አይችለም የሚሌ ዴንጋጌ በመመርያው መካተቱም የአበባ ወጪ ንግዴ ሊይ ተፅዕኖ የሚፇጥር
ሉሆን ይችሊሌ የሚሌ ሥጋታቸውንም ገሌጸዋሌ፡፡ እስካሁን የአበባ የወጪ ንግዴን በተመሇከተ

የብሔራዊ መታወቂያ ዕዯሊ መዘግየት የተሳሇጠ አገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓት እንዱይኖር፣ ሇኅብረተሰቡ መዴረስ የሚገባቸው ሕዝባዊ አገሌግልቶች

ብዙ የምርት ዓይነቶች ከአራት ድሊር በታች መሸጥ የማይችለ እንዯነበር የተሇገጸ ሲሆን የአሁኑ

ማግኘት ሇማይገባቸው እንዱዯርሱ ስሇሚያዯርግና ሕገወጥ ግሇሰቦች በተሇያየ ስምና ማንነት መታወቂያዎችን በመያዝ የወንጀሌ ዴርጊቶች እንዱስፊፊ

መመርያ ግን ሇሊኪዎች ይከብዲሌ ተብሎሌ፡

የሚያዯርግ እንዯሆነም ያመሇክታሌ፡፡
በተሇይ ከፊይናንስ ዘርፈ አንፃር የዚህ መታወቂያ አሇመኖር ትሌቅ ጉዲት ነበረው፡፡ ኢንደስትሪው በሚታሰበው ዯረጃ እንዲይራመዴ ካዯረጉት

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ምክንያቶች መካከሌ አንደም ብሔራዊ መታወቂያ ሥራ ሊይ ያሇመዋሌ ነው፡፡ የአዋሽ ባንክ ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ ፀሏይ ሽፇራው በዚህ ሏሳብ

https://ethiopianreporter.com/article/25112

ይስማማለ፡፡



በአጠቃሊይ በብሔራዊ መታወቂያ ትግበራ ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት አቶ ፀሏይ፣ የብሔራዊ መታወቂያ ጉዲይ በኢትዮጵያ ውስጥ ይተገበራሌ ተብል
የነበረው ዛሬ ያሇመሆኑንና በባንክ ኢንደስትሪ ውስጥ በቆዩበት ጊዜያት ሁሌጊዜ ሲነሳ እንዯነበረ ያስታውሳለ፡፡ በተሇይም ባሇፈት አሥር ዓመታት
በሰፉው ሲሠራበት የነበረ ጉዲይ ነው እየተባሇ እስካሁን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የተሇያዩ እንቅፊት ሲያጋጥሙት የነበረ ቢሆንም፣ አሁንም በቶል ከተተገበረ
በተሇይ ሇፊይናንስ ኢንደስትሪው ትሌቅ ትርጉም እንዲሇው ያመሇክታለ፡፡
‹‹ብሔራዊ መታወቂያ ማሇት ሇአንዴ አገር በጣም ወሳኝ ጉዲይ ነው›› ያለት አቶ ፀሏይ፣ በአገሪቱ የፊይናንስ አካታችነት ስትራቴጂ መሠረት በፊይናንስ
ዘርፈ ተጠቃሚ ያሌሆነው ብዙኃኑ ሕዝብ እንዳት አዴርጎ ተጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ የሚሇውን ወሳኝ ጥያቄ ሇመመሇስ ትሌቁን ሚና ሉጫወት

የነዲጅ ስርጭት ችግር የሚፇጥሩ የነዲጅ

የሚችሇው ብሔራዊ መታወቂያ መሆኑንም አክሇዋሌ፡፡

ማዯያዎችን እንዯማይታገስ የአዱስ አበባ

ዯንበኞቻቸውን በትክክሌ አውቀው ሇዯንበኞቻቸው የሚያስፇሌገውን አገሌግልት እንዱሰጡ የሚረዲ ነው፤›› ያለት ሥራ አስፇጻሚው ኢትዮጵያ ውስጥ

ከተማ አስተዲዯር ንግዴ ቢሮ አሳሰበ

‹‹በላልች አገሮች ብሔራዊ መታወቂያና ሶሻሌ ሴኩሪቲ ቁጥር መሠረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ 12 ዱጂት ያሇው ቁጥር ባንኮች ማን ምን እንዯሆነ
ግን የዜጎችን መረጃ የሚያሳይ ቋት ሳይኖር መቆየቱ አገሌግልት አሰጣጡ ሊይ ተፅዕኖ እንዯፇጠረ ተናግረዋሌ፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን በነበረው ሁኔታ ማንነትን ሇማረጋገጥ የሚያስችሇው መረጃ አገራችንን እንዯ ዋሻ የምትታይ አዴርጓታሌ የሚሌ አመሇካከት
አሊቸው፡፡ በዚህ ረገዴ ማን ምን እንዯሆነ የማይታወቅበት ሆኖ በተሇይ የፊይናንስ ኢንደስትሪው ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ አሳዴሮ እንዯቆየም ሳይገሌጹ
አሊሇፈም፡፡

ቢሮው በየጊዜው በሚስተዋሇው የነዲጅ እጥረት ዙሪያ በከተማው ካለ የነዲጅ ማዯያ ባሊቤቶች ጋር

ይህንን መታወቂያ አዘጋጅቶ ሇመስጠት ሁሇት አሥርት ዓመታት የፇጀበትን ምክንያት ከፖሇቲካ ሥርዓቱ ጋር የሚያያዙ ወገኖች ዯግሞ፣ ወታወቂያውን

ውይይት አዴርጓሌ፡፡

መተግበር በተጭበረበረ መንገዴ የተሇመዯን ምዝበራ የሚገታ በመሆኑ ይህንን ዕውን ከማዴረግ እንዯተቆጠቡ የሚገሌጹ አለ፡፡

በዚህም መንግሥት በከፌተኛ የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገባቸው ምርቶች መካከሌ ነዲጅ አንዯኛው

የብሔራዊ መታወቂያ አስፇሊጊነትን በተመሇከተ በፕሮጀክት ጽሕፇት ቤቱ እንዯሚታመነው ዯግሞ፣ በኢትዮጵያ በዘመናዊ ቴክኖልጂ የበሇፀገና

መሆኑን ገሌጾ የአቅርቦት ችግር እንዯላሇ ነገር ግን ከስርጭት ጋር ተያይዞ እጥረት መከሰቱ ሇማወቅ

መሠረታዊ የሆነ ዱጂታሌ መታወቂያ አስተዲዯር ሥርዓት መዘርጋት በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፖሇቲካዊ ሌማትን ሇማቀዴ በመንግሥትና

ተችሎሌ ብሎሌ።

በግለ ዘርፌ አገሌግልት ሰጪና ተጠቃሚ መካከሌ በሚኖር ግንኙነት ሊይ እምነት እንዱዲብር ሇማዴረግ፣ የግሌጽነትና ተጠያቂነት አሠራር ሥርዓትን

ሆኖም ከስርጭት ጋር ተያይዞ አንዲንዴ ማዯያዎች የሚፇጥሩትን እንግሌትና አሻጥር ፇር ሇማስያዝ

ሇመዘርጋት የሚረዲ ነው፡፡

ጠበቅ ያሇ እርምጃ እንዯሚወስዴና ብሌሹ አሰራርን እንዯማይታገስ ቢሮው ገሌጿሌ።

አቶ ዮዲዬም፣ እያንዲንደ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ዜጋም ሆነ ማንኛውም ነዋሪ ራሱን የሚሇይበት ሌዩ ቁጥር እንዱኖረው የማዴረጉ ዕርምጃ አገራዊ

የአዱስ አበባ ንግዴ ቢሮ ኃሊፉ አዯም ኑሪ ያሌተገባ ጥቅም በመፇሇግ እጥረቱን በሚያባብሱ የነዲጅ

ጠቀሜታው የጎሊ በመሆኑ የሙከራ ሥራ ተጀምሯሌ፡፡

ማዯያዎች ሊይ እርምጃ እንዯሚወስዴ ተናግረዋሌ።

መታወቂያው ቢዘገይም አሁን ሊይ ዕውን ሉሆን እንዯሚችሌ በተግባር እየታዩ ያለ ክዋኔዎች አለ፡፡ ከሰባ ሚሉዮን በሊይ ዜጎችን ሇመዴረስም

ችግሩን በዘሊቂነት ሇመከሊከሌ የነዲጅ አቅርቦትን በማሳዯግ እና ቁጥጥሩን በማጠናከር ላሉት ነዲጅ

ታቅዶሌ፡፡ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክቱ ሇዜጎች መታወቂያውን ሇመስጠት አራት ዓመታት ይፇጅብኛሌ ማሇቱ ግን የተሇያየ አስተያየት እየተሰጠበት

በሚሸጡት ሊይ የመጠን ማሻሻያ እንዯሚዯረግ ገሌጸዋሌ፡፡

ነው፡፡ ሇምን ይህንን ያህሌ ጊዜ ይፇጃሌ የሚሇው ጥያቄም የብዙዎች ነው፡፡

በዘመናዊ የመረጃ ዘዳ ማዯያዎች እሇታዊ መረጃን ሇቢሮው እንዱያሳውቁ ማዴረግ የሚያስችሌ

ወዯ ሥራ ከገባ ገና አንዴ ዓመት እንዯሆነው የሚገሌጹት የፕሮጀክቱ ዋና ዲይሬክተር፣ የመታወቂያውን ሥርጭት ከላልች አካሊት ጋር በመሆን

አሰራር ሇመዘርጋት የጋራ መግባባት ሊይ መዯረሱን የከንቲባ ጽሕፇት ቤት መረጃ አመሊክቷሌ፡፡

የሚሠሩ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ የብሔራዊ መታወቂያ አሰጣጡን ሇመተግበር ጽሕፇት ቤቱ እየተጠቀመባቸው ካለ መንገድች አንደ ዯግሞ ከተሇያዩ

በህገ ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴ በፇጠሩና በምሽት በበርሜሌ ነዲጅ ሲሸጡ የተገኙ ሦስት ማዯያዎች

ተቋማት ጋር ስምምነት በመፌጠር ብሔራዊ መታወቂያውን ዜጎች እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡

ሊይ ተገቢውን እርምጃ መውሰደም ተነግሯሌ፡፡

ከእነዚህ ተቋማት መካከሌ በቀዲሚነት የሚጠቀሱት የፊይናንስ ተቋማት ሲሆኑ፣ ፕሮጀክት ጽሕፇት ቤቱ እስካሁን ከአራት ባንኮች ጋር በጥምረት
ሇመሥራት የመግባቢያ ስምምነት አዴርጓሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡

በሳምንቱ አጋማሽ ሊይ ፕሮጀክቱ ከአዋሽ ባንክ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ያዯረገ ሲሆን፣ በዚህ ስምምነት መሠረት የፕሮጀክቱ ዱጂታሌ አይዱ ሲስተም

https://www.youtube.com/watch?v=w65aOJZ-CJM

ከአዋሽ ባንክ ሲስተም ጋር እንዱተሳሰር በማዴረግ ነው፡፡ አሁን በተገባው ስምምነት መሠረት መናበብ የሚችሌ በመሆኑ ሇብሔራዊ መታወቂያው
ትግበራ ያግዛሌ ተብሎሌ፡፡
ይህ ስምምነት አንዴ ዯንበኛ አዋሽ ባንክ ጋር ሲመጣ መረጃው ወዯ ፕሮጀክቱ ሲስተም እንዱዯርስ ማዴረግም ላሊው የስምምነቱ አካሌ መሆኑን
ተገሌጿሌ፡፡ በዚሁ ስምምነት መሠረት የባንኩ ዯንበኞች ይህንን ዘርፇ ብዙ ጠቀሜታ ያሇውን ብሔራዊ መታወቂያ እንዱያገኙና በዚያ መታወቂያ
እንዱገሇገለ ሇማስቻሌ በእንዱህ ያለ ስምምነቶች የሚካሄዯው ሥራ አሰራሩን ያቀሊጥፊሌ ተብል ታምኗሌ፡፡



የብሔራዊ መታወቂያ በተሇይ ከፊይናንስ ዘርፌ አንፃር ጠቀሜታን በተመሇከተ አቶ ፀሏይ ጨምረው እንዲመሇከቱት፣ በፊይናንስ ዘርፈ ከጎረቤት አገሮች
ጭምር የተወሰዯብንን ብሌጫ የምናገኝበት ጥሩ ተወዲዲሪ ሆኖ ሇመቅረብም አቅም የሚፇጥር ጭምር ነው፡፡ ሇምሳላ ኬንያ በዚህ ረገዴ ብዙ ርቀት
መጓዟን የተናገሩት አቶ ፀሏይ፣ ሒሳብ መክፇት ሳያስፇሌግ በኦሊይን በሞባይሌ ብቻ ከባንኮች መበዯር የሚቻሌበትን አሠራር እንዱፇጥሩ አዴርጓሌ፡፡
የመታወቂያው መኖር ማን ምን እንዯሆነ ማረጋገጫ በመሆኑ አነስተኛ ብዴር ፇሊጊዎች በተሇይ ዯመወዝተኛ ሠራተኞች የሚያገኙትን ገቢ የሚመጥን
ብዴር እንዱያገኙ ዕዴሌ የሚሰጥ መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡
በዕሇቱ እንዯተገሇጸው፣ የብሔራዊ መታወቂያ ዕዯሊ መተግበር ከጀመረ ባንኮች ስምምነቶችን በማዴረግ የተሇየ አገሌግልት
(ወዯ ገፅ 7 ዞሯሌ)

ገፅ 7
የምግብ ዘይት የፊብሪካ ዋጋ በኦጋዳን የተፇጥሮ ነዲጅ የሚያጠና የአሜሪካ የባንኮች ብዴር አሰጣጥን ...(ከገፅ
ኩባንያ ሥራ ሉጀምር ነው

መወሰኛ ሉወጣ ነው

6 የዞረ)

የምግብ ዘይት የፊብሪካ ዋጋ መወሰኛ በአንዴ ወር ውስጥ ተግባራዊ በኢትዮጵያ ዯቡብ ምሥራቅ ክፌሌ በኦጋዳን ቤዚን በጥናትና በቁፊሮ የተገኘውን የነዲጅና የተፇጥሮ ይዘው እንዱቀርቡ ጭምር የሚያዯርግ ይሆናሌ፡፡ ባንካቸው በዚህ ረገዴ ሰፉ
እንዯሚያዯርግ፣ የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
ጋዝ ሀብት ሇኢንቨስትመንት ጥቅም ሇማዋሌ የሚያግዝ የማማከርና የጥናት ሥራ ሇማከናወን ዝግጅት ማዴረጉን የጠቀሱት አቶ ፀሏይ፣ ብሔራዊ መታወቂያ የያዘ ሰው
ሚኒስቴሩ ያሇቀሇት የፓሌም ምግብ ዘይት ሇሚያስመጡና የተስማማው፣ የአሜሪካ ኔዘርሊንዴ ስዌሌ ኤንዴ አሶሼትስ ኢንክ ኩባንያ ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ ሥራ መታወቂያውን ባገኘ በማግስቱ በአዋሽ ባንክ ሒሳብ ሳይከፌት ኦሊይን ብዴር
መውሰዴ የሚችሌበት ዕዴሌ ይሰጣሌ፡፡
ከዴፌዴፌ የምግብ ዘይት ሇሚያጣሩ የአገር ውስጥ ፊብሪካዎች፣ ሉጀምር ነው፡፡
ብዴሩን የሚወስዯው ሰው ማን ምን እንዯሆነ የሚታወቅ በመሆኑ እንዯ ከዚህ
ኩባንያው
የሚያካሂዯው
ጥናት
ውጤት
በኦጋዳን
የሚገኘውን
የነዲጅና
የተፇጥሮ
ጋዝ
ሀብት
ቀዯሙ የዯንበኛውን ማንነት በመሇየት ጊዜ የማይጠፊ፣ ማስያዣ አምጣ
በንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግዴ ዕቃዎች ዋጋ ጥናት
ሇማዲበሪያና
ሇኢነርጂ
ኢንቨስትመንቶች
ጥቅም
ሊይ
እንዱውሌ፣
እንዱሁም
ከጋዝ
ወዯ
ፇሳሽ
ነዲጅ
ተብል ግዲጅ ውስጥም አይገባም፡፡
ቡዴን መሪ አቶ አሸናፉ ማሙዬ ገሌጸዋሌ።
ሇመቀየር
ተብሎሌ፡፡
እስካሁን ባሇው የኢትዮጵያ የባንክ አገሌገልት ውስጥ ባንኮች ከሚፇሇገው
ከዚህ በፉት አሌፍ አሌፍ ከፌተኛ የዋጋ ጭማሪ በሚያዯርጉ
በሊይ ዋስትና ሊይ ያተኮረ ብዴር እንዱሰጡ ያዯረጋቸው ይኸው የብሔራዊ
ፊብሪካዎች ሊይ ቁጥጥር ሇማዴረግ ቢሞከርም፣ ውጤታማ
የማማከርና የጥናት ሥራውን ሇማከናወን ዓሇም አቀፌ ጨረታ ወጥቶ የኔዘርሊንዴ ስዌሌ ኤንዴ
መታወቂያ ያሇመኖር መሆኑን የተሇያዩ ምሳላዎችን በመጥቀስ አቶ ፀሏይ
አሇመሆኑንና ወጥ የሆነ አሠራር እንዲሌነበረው ተናግረዋሌ።
አሶሼትስ ኢንክ ኩባንያ አሸናፉ መሆኑን የማዕዴን ሚኒስቴር አስታውቋሌ፡፡ ኩባንያው በሶማላ ክሌሌ
ያብራሩ ሲሆን፣ ያገኙ መታወቂያው ብዙዎች የብዴር አገሌግልት እንዱያገኙ
በመሆኑም በተሇይ ፊብሪካዎቹ ሇዴፌዴፌ ዘይት ማስመጫ
አጋዳን ቤዚን 3,500 ካሬ ኪል ሜትር ስፊት ሊይ የተከናወኑ የፌሇጋና የጥናት ውጤቶችን መነሻ
ያስችሊሌ ብሇዋሌ፡፡
የሚወስደት የውጭ ምንዛሪ ዋጋን ከማረጋጋት አንፃር የሚቀርብ
በማዴረግ፣ በቤዚኑ ያሇውን የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብት መጠን የሚያሳውቅና ኢኮኖሚያዊ ግምገማ
ከብዴር አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ዯረጃ ከሚሰጠው ብዴር ከ85
ቢሆንም፣ በዋጋ ሊይ ግን ጭማሪ መኖሩን ገሌጸዋሌ። ሇዚህም
የሚያሳይ ጥናት የሚያከናውን እንዯሆነ ተመሊክቷሌ፡፡
በመቶ በሊይ ከተሞች ሊይ ብቻ እንዱወሰን ካዯረጉ ምክንያቶች መካከሌ
በአከፊፊዮችና ቸርቻሪዎች ሊይ ከሚዯረገው ቁጥጥር በተጨማሪ፣
የፊብሪካ ዋጋ መወሰን ማስፇሇጉን አቶ አሸናፉ አክሇዋሌ።
ማክሰኞ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም. ከማዕዴን ሚኒስቴር ጋር ስምምነት ያዯረገው ኩባንያው፣ በዘርፈ በዋናነት ሉጠቀስ የሚችሇው ይኸው የብሔራዊ መታወቂያ ያሇመኖር መሆኑም
ምርቱ ከፊብሪካ ሇአከፊፊዮች የሚሸጥበት ዋጋ እንዯሚወሰን፣

‹‹እስካሁን በሉትር ከፊብሪካ የሚወጣበት ዋጋ ባይወሰንም፣ በአንዴ ያለት ባሇሙያዎችና በበርካታ አገሮች ያከናወናቸውን ሥራዎች ከግንዛቤ ተወስዯው፣ የማዕዴን ተገሌጿሌ፡፡
በላሊው ዓሇም ብዙውን ጊዜ ሰዎች ንብረት አስይዘው የማይበዯሩት ላሊ
ወር ውስጥ ግን ተወስኖ ወዯ ሥራ ይገባሌ፤›› ብሇዋሌ። በአሁኑ ሚኒስቴር እንዯመረጠው ገሌጿሌ፡፡
ምክንያት ኖሮ ሳይሆን ብሔራዊ መታወቂያ ስሊሊቸው መሆኑን የጠቀሱት አቶ
ወቅት ገበያ ውስጥ አምስት ሉትር ፓሌም ዘይት እስከ 650 ብር
በኢትዮጵያ የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብቶች እንዲለ በጥናትና በቁፊሮ የተረጋገጠ እንዯሆነ ያስታወቀው ፀሏይ፣ ብዴር የሚወስደት በማንነታቸው ነው ይሊለ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን
የሚሸጥ ሲሆን፣ ፇሳሽ የምግብ ዘይት ዯግሞ ከ950 ብር በሊይ
የማዕዴን ሚኒስቴር፣ ሀብቱን ወዯ ኢንቨስትመንት ዯረጃ ሇማሳዯግ የተሇያዩ ተግዲሮቶች ሲያጋጥሙ ብሔራዊ መታወቂያ ባሇመኖሩ ሳይፇሌጉ ንብረታቸውን እንዱያስይዙ ወይም
እየተሸጠ ነው።
መቆየታቸውን አክሎሌ፡፡
ሕንፃ ያሊቸው ሰዎች ብቻ ተጠቃሚ ያዯረገበት ሁኔታ ፇጥሮ ቆይቷሌ፡፡
ከዋጋ መወሰኛው በተጨማሪ ፊብሪካዎች እንዱያመርቱ
የሚጠበቅባቸው የዘይት መጠን እንዯሚወሰን የገሇጹት አቶ የኢትዮጵያ የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብት ዓሇም አቀፌ ዯረጃውን የጠበቀ ማረጋገጫ እንዱኖረው የብሔራዊ መታወቂያ ጉዲይ ሇፊይናንስ ዘርፌ በተሇይ ጠቀሜታ አሇው ሲባሌ
አሸናፉ፣ አዱስ ወዯ ዘርፈ የሚገቡም ሆኑ የነባሮቹ ፊብሪካዎች ማዴረግ ላሊው በኩባንያው የሚከናወን የጥናት ዓሊማ እንዯሆነ በስምምነት ፉርማው ወቅት የተገሇጸ ሇባንክ ሇተገሌጋዮችም የሚሰጠው ጠቀሜታ ከፌተኛ ነው፡፡
በመሆኑም ንብረት በመያዝ የተመሠረተውን የኢትዮጵያን የብዴር አሰጣጥ
ዝቅተኛ የማምረት አቅም ገዯብ ይቀመጥሇታሌ ብሇዋሌ።
ሲሆን፣ ይህ ዓሇም አቀፌ ማረጋገጫ የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብቱን እንዯ አገር ሀብት የሚያስቆጥረው
በዚህም መሠረት ፊብሪካዎቹ በቀን እስከ 200 ቶን እንዱያመርቱ በመሆኑ ኢትዮጵያ በዓሇም ኢኮኖሚ ሊይ ሇሚኖራት ተሳትፍ እንዯ መንዯራዯሪያነት የሚጠቅማት በመቀየርና ውስን ሆኖ የቆየውን የተበዲሪዎች ቁጥር ትርጉም ባሇው መሌኩ
ከፌ በማዴረግ ረገዴ የዚህ መታወቂያ ዕውን መሆን ያስፇሌጋሌ ብሇዋሌ፡፡
ሉወሰን እንዯሚችሌ፣ ይህንን ሇማዴረግ የሚያስችሌ የማሽነሪና ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡
የብሔራዊ መታወቂያ ጠቀሜታ በዚህ ብቻ የማይገሇጽ መሆኑን የጠቆሙት
የቴክኖልጂ አቅም እንዱኖራቸው ያስገዴዲሌ ሲለ አስረዴተዋሌ።
አምራቹ ሇዴፌዴፌ ፓሌም ግብዓት በመንግሥት የሚመዯብሇትን የኔዘርሊንዴ ስዌሌ ኤንዴ አሶሼትስ ኢንክ ኩባንያ ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጆሴፌ ዎሌፌ ሇሪፖርተር አቶ ፀሏይ፣ ከባንክ ሥራ ጋር በተያያዘ የሚፇጸሙ ማጭበርበሮችን በማስቀረት
የውጭ ምንዛሪ ሙለ በሙለ ሇተመዯበሇት ግብዓት ግዥ ብቻ እንዲስታወቁት፣ የአማካሪ ኩባንያው በዓሇም አቀፌና በአፌሪካ ዯረጃ አገሮች ያሊቸውን የማዕዴን ሀብት ትርጉም ያሇው ሇውጥ የሚያመጣ መሆኑንም ያነሳለ፡፡ አቶ ዮዲዬም፣ በባንክ
መጠቀም እንዲሇበት፣ ከዴፌዴፌ ፓሌም ግብዓት የሚመረተው መጠን የተመሇከተ ጥናቶችን ያከናውናሌ፡፡ ይህም አገሮች ያሊቸውን የማዕዴን ሀብት መጠን መሠረት አካባቢ ያሇን የመጭበርበርና የወንጀሌ ሥራን በማስቀረት ይጠቅማሌ ብሇው
ምርት የገበያ ዋጋ ከውጭ አገር ተጣርቶ ከሚመጣው የፓሌም አዴርገው እንዳት ሇራሳቸውና በውጭ ገበያ ሇገቢ ማግኛ ምንጭነት ሉጠቀሙባት የሚያስሊቸው ሇምሳላ የጠቀሱት ከቼክ ማጭበርበር ጋር የተያያዙ ወንጀልችን ሇመቆጣጠር
ማስቻለን ነው፡፡
ምግብ ዘይት ዋጋ የተሻሇና ሸማቹን ተጠቃሚ የሚያዯርግ መሆን እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡
ከፊይናንስ ተቋማት አንፃር ዯንበኞችን በዯንብ መሇየት የግዴ በመሆኑ ይህንን

እንዯሚገባው አቶ አሸናፉ ጠቁመዋሌ።
ከዚህ

በተጨማሪም

ፊብሪካዎች

ያመረቱትን

ዘይት

የሚያሠራጩበት አሠራር ግሌጽነት እንዱኖረው እንዯሚፇሇግ፣
ትክክሇኛውን የሥርጭት መንገዴ ጠብቀው ሇክሌልችና ከተማ
አስተዲዯሮች ማከፊፇሌ ይጠበቅባቸዋሌ ብሇዋሌ። በተቀመጠው

ኩባንያው ከማዕዴን ሚኒስቴር ጋር የተፇራረመው ስምምነት በዯቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ የኦጋዳን
ቤዚን የሚገኘውን የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብት በምን ያህሌ መጠን እንዯሚገኝ፣ ይህንንም ማዕዴን
ሚኒስቴር በሚያስቀምጠው አሠራር መሠረት ላልች በነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ማውጣት ሊይ የተሰማሩ
ዴርጅቶች ሉጠቀሙበት በሚቻሌበት መንገዴ መረጃ ሇመተንትን መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡

በመሇየት ረገዴ የሚጠፊን ጊዜ ማቃሇሌና አንዴ የሚመነዘርን ቼክ ትክክሇኛው
ሰው ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡
‹‹99 በመቶው የሚሆነው አያጭበረብርም የሚያጭበረብረው ትንሽ ነው፤››
ያለት አቶ ዮዲዬ፣ ነገር ግን አጭበርባሪዎቹ በሚፇጥሩት ችግር ላልቹም ይጎደ

አምራችም ሆነ አስመጪ ኩባንያው ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ጋር የተፇራረመው ስምምነት የአራት ወራት የጊዜ ገዯብ ያሇው ስሇነበር የመታወቂያው ዕውን መሆን እንዱህ ያለ ወንጀሇኞችንም ሇመከሊከሌ
የአምራችነትና የአስመጪነት ፇቃደ እንዯሚሰረዝ አክሇዋሌ።
እንዯሆነ የተናገሩት ሚስተር ዎሌፌ፣ ዴርጅቱ ከሚቀጥሇው ሳምንት ጀምሮ ወዯ ትግበራ የሚሸጋገር የሚያስችሌ መሆኑን ከሰጡት ማብራሪያ ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡
የዋጋና የማምረት አቅም መወሰኛውን በተመሇከተ ሪፖርተር እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡ በተጠቀሱት ወራት ውስጥ የተጠናቀረ መረጃ በሪፖርት መሌክ ሇሚኒስቴር አዋሽ ባንክ ከሰባት ሚሉዮን በሊይ ዯንበኞች እንዲለት የገሇጹት አቶ ፀሏይ፣
ያነጋገራቸው የሸሙ የምግብ ዘይት ፊብሪካ የኮሙዩኒኬሽን ኃሊፉ መሥሪያ ቤቱ የሚቀርብ መሆኑን፣ ይህም ተቋሙ በቀጣይ ሇሚያዯርገው ሥራ የሚጠቅመው እንዯሆነ እነዚህ ዯንበኞች ይህንን መታወቂያ እንዳት ሉያገኙ ይችሊለ በሚሇው ሊይ
መሥፇርት

መሠረት የማይሠራ

ከፕሮጀክት ጽሕፇት ቤቱ ጋር ሆኖ በመሥራት ሇተገሌጋዮች አዲዱስ
አቶ ቴዎዴሮስ ታዯሰ፣ አምራቾችን የሚጎዲ ውሳኔ መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
አገሌግልት የሚቀርብ መሆኑንም በማስታወቅ አሁን የተጀመረው ሥራ ሇባንክ
ገሌጸዋሌ።
ኩባንያው
የሚጠቀመው
መረጃ
በሚኒስቴር
መሥሪያ
ቤቱ
በኩሌ
የተዘጋጀ
እንዯሆነ
የተገሇጸ
ሲሆን፣
ኢንደስትሪው እንዯ ትሌቅ ዕዴሌ የሚታይ ነው ብሇዋሌ፡፡
በአሁኑ ወቅት የሸሙ የምግብ ዘይት ፊብሪካ አንዴ ሉትር የምግብ
ከዚያ
ውጪ
አዱስ
መረጃ
ማዘጋጀት
እንዯማይጠበቅበት
ተገሌጿሌ፡፡
አገሪቱ
ከነዲጅ
ሀብቷ
ጋር
መታወቂያው አነስተኛ ተበዲሪዎች ብዴር እንዱያገኙ ከማስቻለም በሊይ ዜጎች
ዘይት የፊብሪካ ዋጋ 81 ብር መሆኑን ገሌጸው፣ ነገር ግን የምርት
ወጪው ከዚህ በፉት ከነበረው ጋር ሲነፃፀር ከፌተኛ ጭማሪ የተገናኙ በርካታ የሴስሚክና የሰብኮር መረጃዎች ስሊሎት፣ ይህንን መረጃ በመጠቀም ምን ያህሌ ሕይወታቸውን በፕሮግራም እንዱመሩ የሚያግዝ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው
ማሳየቱን አስረዴተዋሌ። ሇአብነትም ከዚህ ቀዯም እስከ 700 ድሊር የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብቱ መጠን ይገኛሌ? ምን ያህሌስ ማምረት ይቻሊሌ? የሚሇው የሚወሰን አንዴ ብሔራዊ መታወቂያ የያዘ ዜጋ በየትኛውም ቦታ አገሌግልት የሚያገኘው
በዚህ መታወቂያው ነው፡፡
በቶን ይከፇሌበት የነበረው ዴፌዴፌ ዘይት አሁን 3‚000 ድሊር እንዯሆነ ምክትሌ ፕሬዚዲንቱ አስታውቀዋሌ፡፡
ዯርሷሌ ብሇዋሌ፡፡ በመሆኑም አምራቾች በግብዓትም ሆነ በላልች
የምርት ወጪዎች ሊይ የሚያጋጥሟቸውን የዋጋ ሌዩነቶች መሠረት
አዴርገው ዋጋ ካሊስተካከለ በስተቀር፣ የመሸጫ ዋጋ መወሰኑ

የመጀመሪያውን የስምምነት ጊዜ ከተጠናቀቀ በኋሊ ወዱያውኑ ቀጣይ ስምምነት የማዴረግ ዕቅዴ በዚህ
ወቅተ ይዯረጋሌ ተብል መገመት እንዯማይቻሌ ያስታወቁት ሚስተር ዎሌፌ፣ ከኮንትራቱ መጠናቀቅ
በኋሊ የሚከናወኑ ጉዲዮች ካለ በሁሇቱ አካሊት የጋራ ስምምነት መሠረት እንዯሆነ ጠቁመዋሌ፡፡

እንዯሚጎዲቸው አክሇዋሌ።

በዚህ መታወቂያ የሚሰጠው አገሌግልት ወይም ያገኘው አገሌግልት በየትም
ቦታ ይታወቃሌ፡፡ ሇምሳላ አንዴ ተበዲሪ ብዴር ካሌከፇሇ በየትም ቦታ
ተጨማሪ ተመሳሳይ አገሌግልት አያገኝም፡፡ ስሇዚህ በጥንቃቄ ተጠቅሞ
ብዴርን መክፇሌ ግዴ ይሇዋሌ፡፡ ከከፇሇ ተጨማሪ ብዴር እየተሰጠው

የማምረት አቅም መወሰኑም በተሇይ አሁን ካሇው የምግብ ዘይት በስምምነት ሥነ ሥርዓቱ ሊይ የማዕዴን ሚኒስትሩ ታከሇ ኡማ (ኢንጂነር)፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ የሚፇሌገውን ማዴረግ የሚችሌ በመሆኑ ኃሊፉነት የሚሰማው ዜጋ
ሇመፌጠርም አጋዥ ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡
እጥረትና የዋጋ ከፌ ማሇት አንፃር ትክክሇኛ ዕርምጃ እንዯማይሆን አምባሳዯር ትሬሲ ጃኮብሰን፣ እንዱሁም የኩባንያው ተወካዮችና ላልች የሥራ ኃሊፉዎች ተገኝተዋሌ።
የብሔራዊ መታወቂያው ሌዩ ቁጥር የባንክ፣ የጤና፣ የትምህርት አገሌግልት
ተናግረዋሌ። አዲዱስ ወዯ ዘርፈ የሚመጡትንም የማያበረታታ ነው
የማዕዴን ሚኒስቴር በጥናትና ቁፊሮ የተገኙ የነዲጅና የተፇጥሮ ጋዝ ሀብት ውጤቶችን ሇማሌማት፣
እንዱያገኝ ራሱን በሌዩ ሁኔታ እንዱሇይ ይጠቅማሌ፡፡ ይህ ሌዩ ቁጥር ከነዋሪ
ብሇዋሌ፡፡ የግብዓት እጥረት ፇታኝ በመሆኑ አሁን ያለት
ሇማሳዯግና በኢንቨስትመንት ዯረጃ ጥቅም ሊይ እንዱውለ ሇማዴረግ የተሇያዩ እንቅስቃሴዎችን እያዯረገ
መታወቂያ፣ ከመንጃ ፇቃዴ፣ ከባንክ፣ ከኢንሹራንስና ከላልች አገሌግልቶች
ፊብሪካዎች በሙለ አቅማቸው እንዯማያመርቱ የገሇጹት አቶ
እንዯሚገኝ የማዕዴን ሚኒስትሩ ተናግረዋሌ፡፡
ጋር ሉተሳሰር የሚችሌ መሆኑን የገሇጹት አቶ ዮዲዬም፣ እከላ በትክክሌ እከላ
ቴዎዴሮስ፣ ሸሙ የምግብ ዘይት ፊብሪካ በቀን 1‚187 ቶን የማምረት
አቅም ቢኖረውም ከ30 በመቶ በታች አቅሙን እየተጠቀመ በሰኔ ወር 2013 ዓ.ም. የማዕዴንና ነዲጅ ሚኒስቴር በሶማላ ክሌሌ የተገኘውን የተፇጥሮ ጋዝ አሌምቶ ነው ብል ማረጋገጥ ያስችሊሌ ይሊለ፡፡
እንዯሚገኝ አብራርተዋሌ።
ኤክስፖርት ሇማዴረግና ሇተጨማሪ የፔትሮሉየም (የነዲጅ ዘይት) ፌሇጋና ሌማት፣ በዚሁ አካባቢ በዋናነት ግን በኢትዮጵያ በዘመናዊ ቴክኖልጂ የበሇፀገና መሠረታዊ የሆነ
ሇማካሄዴ ፇቃዴ ሊገኘው የቻይና ፖሉጂሲኤሌ ኩባንያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ዱጂታሌ መታወቂያ አስተዲዯር ሥርዓት መዘርጋት በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣
ማኅበራዊና ፖሇቲካዊ ሌማትን ሇማቀዴ በመንግሥትና በግለ ዘርፌ አገሌግልት

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ይታወሳሌ።

https://ethiopianreporter.com/article/25111

ሰጪና ተጠቃሚ መካከሌ በሚኖር ግንኙነት ሊይ እምነት እንዱዲብር
የቻይና ኩባንያው በሶማላ ክሌሌ ካለብና ኢሊሊ የተገኘውን ከፌተኛ የተፇጥሮ ጋዝ ክምችት ሇማስቻሌ፣ የግሌጽነትና ተጠያቂነት አሠራር ሥርዓትን ሇመዘርጋት ቁሌፌ ሚና
አሌምቶ ሇውጭ ገበያ ሇማቅረብ ፇቃዴ ያገኘው እ.ኤ.አ. በ2013 ቢሆንም፣ በአካባቢው የሚገኘውን ይኖረዋሌ፡፡



የተፇጥሮ ጋዝ አሌምቶ ሇገበያ ሇማቅረብ እያዯረገ ያሇው ጥረት እጅግ ዯካማ ከመሆኑም በሊይ፣
ሇመንግሥት ባቀረበው መርሏ ግብር መሠረት እያከናወነ አሇመሆኑን በመጥቀስ ሕጋዊ ዕርምጃ ሇተጨማሪ መረጃ፡
ከመውሰደ በፉት የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ እንዯሰጠው መዘገቡ አይዘነጋም፡፡
https://ethiopianreporter.com/article/25067
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/25026
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ከጂኦተርማሌ

የኤላክትሪክ

ኃይሌ በሺዎች የሚቆጠሩ አምራቾችን ሥጋት ሊይ የጣሇው የውጭ ምንዛሪ

ሇማቅረብ የሚያስችሌ የግንባታ ምዕራፌ ዕጦት
ወቅታዊው የውጭ ምንዛሪ እጥረት አሳሳቢ ስሇመሆኑ ከተሇያዩ አቅጣጫዎች እየተሰሙ ያለ ዴምፆች እያመሊከቱ ነው፡፡ በተግባርም የውጭ ምንዛሪ እጥረት

ሉጀመር ነው

ጥቂት የማይባለ አምራች ኢንደስትሪዎችን ሳይቀር ከአቅም በታች እንዱያመርቱ እያስገዯዯ ነው፡፡

በኦሮሚያ ክሌሌ በአርሲ ዞን ኢተያ ወረዲ 150 ሜጋ ዋት የጂኦርተርማሌ ኃይሌ ሇማመንጨት የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፋዳሬሽንም ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር በተያያዘ በምርትና ምርታማነት ሊይ እየተስተዋሇ ያሇው ችግር እንዲሳሰበው
ቁፊሮው የተጀመረው የቱለ ሞዬ ጂኦርተርማሌ ኩባንያ፣ ሇኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ማስታወቁ አይዘነጋም፡፡ ይህ በብዙዎቹ የንግዴና አምራች ዘርፍች ሊይ እየታየ ያሇው የውጭ ምንዛሬ ዕጦት ችግር፣ በተሇይ ከውጭ የሚገባ ጥሬ ዕቃን
በዋናነት የሚጠቀሙ የተሇያዩ አምራቾችን በእጅጉ እየተፇተነ ነው። የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ በዚሁ ከቀጠሇ ሥራ ወዯ ማቆም ዯረጃ እንዯርሳሇን፣ ሠራተኛም

የሚያቀርብበትን የግንባታ ምዕራፌ ሉጀምር ነው፡፡

ኩባንያው ይህንን የኃይሌ ምንጭ ሇኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ሇማቅረብ የሚዯረገውን እንበትናሇን እስከ ማሇት የዯረሱ መኖራቸውም እየተሰማ ነው።
የኢንጂነሪንግ፣ የግዥና የግንባታ ስምምነት ዓሇም አቀፌ ጨረታን መሠረት በማዴረግ በጥምረት
አሸናፉ ከሆኑት የጃፓኑ ሚትስቡሺ ኮርፖሬሽን፣ እንዱሁም የቻይናው ሴፕኮ ሦስት የአላክትሪክ

ሇጥሬ ዕቃ የሚሆን የውጭ ምንዛሪ በማጣት ከአቅማቸው በታች እያመረቱ ካሚገኙ አምራች ዘርፍች ውስጥ የፕሊስቲክ፣ ጎማና ተያያዥ የሆኑ ምርቶችን
የሚያምርቱ ተጠቃሽ ናቸው።

ኃይሌ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ጋር ባሇፇው ሳምንት ተፇራርሟሌ፡፡

ከኩባንያዎቹ ጋር የተዯረገው ስምምነት ከ100 ሚሉዮን ድሊር በሊይ እንዯሆነ የታወቀ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ፕሊስቲክና ጎማ አምራቾች ማኅበር ባሇፇው ቅዲሜ መጋቢት 17 ቀን 2014 ዓ.ም. 2014 ዓ.ም. በሰጠው መግሇጫም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ
ይህንን የገንዘብ ፇሰስ የፇረንሣይ ኢንቨስትመንት ፇንዴ አቅራቢ የሆነው ሜሪዱየም፣ እንዱሁም ከፌተኛ ጠቀሜታ ያሊቸው የፕሊስቲከና ተያያዥ ምርቶችን የሚያመርቱ አምራቾች በአሁኑ ወቅት ከፌተኛ ችግር ውስጥ መግባታቸውን አስታውቋሌ፡፡
የአይስሊንዴ ጂኦተርማሌ ዴርጀት የሆነው ሬዬጃቪክ ይሸፌኑታሌ ተብሎሌ፡፡
የቱለ ሞዬ ጂኦተርማሌ ቺፌ ቴክኒካሌ ኦፉሰር አቶ የትምጌታ ፊንቱ ሇሪፖርተር እንዲስታወቁት፣ ይህ ዘርፌ በግብዓትነት ሇሚጠቀመው ጥሬ ዕቃ መግዣ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት አሇመቻለ እያስከተሇ ካሇው ጉዲት በተጨማሪ፣ ዘርፈ እጅግ ሰፉና ከላልች
ሁሇቱ ኩባንያዎች አሸናፉ የሆኑበት የፌሊጎት ማሳወቂያ ሇመጀመሪያ ጊዜ የወጣው በሚያዚያ አምራቾች ጋር የጎንዮሽ የንግዴ ትስስር ያሇው ከመሆኑ አኳያ በዚህ ዘርፌ ሊይ የሚፇጠር እክሌ ላልች የንግዴ ዘርፍችንም እንዯሚያስተጓጉሌ ማኅበሩ ሥጋቱን
2011 ዓ.ም. ነበር፡፡

ገሌጿሌ። በዚህም ምክንያት አገራዊ ኢኮኖሚው ሊይ ብርቱ ተፅዕኖ ሉያሳርፌ እንዯሚችሌ አሳስቧሌ።

በፕሮጀከቱ የቅዴመ ምዘና ሒዯት ሊይ እንዱሳተፈ 22 ዴርጅቶች መጋበዛቸውን፣ ከዚህ ውስጥ
ሰባቱ ዴርጅቶች ተመዝነው መመረጣቸውንና የዋና ጨረታ ሰነዴ የተሊከሊቸው መሆኑን፣ ከእነሱ በማኅበሩ ሥር ከ4,5000 በሊይ የፕሊስቲክና ጎማ አምራቾች መኖራቸውንና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሚሉዮን ሇሚቆጠሩ ዜጎች የሥራ ዕዴሌ የፇጠሩ
ውስጥ አምስቱ የጨረታ ተሳታፉነት ሰነዴ መሌስ እንዲስገቡ ታውቋሌ፡፡ በመጨረሻም የሁሇቱ አምራቾች እንዯሆኑ የማኅበሩ መሪዎች ያመሇክታለ።
ዴርጅቶች ጥምረት ሉመረጥ እንዯበቃ ተገሌጿሌ፡፡

ዘርፈ በ100 ቢሉዮን ብር የሚገመት ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት እንዯሆነ ያመሇከቱት የማኅበሩ አመራሮች፣ ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ጋር በተያያዘ የገጠመው

አሸናፉ የሆኑት ዴርጅቶች ሇጂኦተርማሌ ኃይሌ ከተቆፇረው ጉዴጓዴ ውስጥ የኃይሌ ማስተሊሇፉያ

ችግር ካሌተፇታ የኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ቀውስ ሉፇጥር ይችሊሌ የሚሌ ሥጋት እንዲሳዯረባቸው ገሌጸዋሌ።

ቱቦ (ፓይፕ) ዘርግተው ወዯ ኃይሌ ማመንጫ አካባቢ እንዯሚያመጡ ያስረደት አቶ የትምጌታ፣



የዋና ኃይሌ ማመንጫ ግንባታውንና ሇኃይሌ ማመንጫነት የሚረዲውን 50 ሜጋ ዋት ማኅበሩ በቅርቡ አዯረኩት በሚሇው የዲሰሳ ጥናት ከ85 በመቶ በሊይ የሚሆኑት ፊብሪካዎች ከአቅማቸው ከግማሽ በታች እያመረቱ እንዯሆነ ያስታወቀ ሲሆን፣
የማመንጨት አቅም ያሇውን ተርባይን፣ እንዱሁም ጄኔሬተር ከግዥ አንስቶ እስከ ተከሊ ያሇውን የዚህም መሠረታዊ ምክንያቱ ይኼው የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንዯሆነ የኢትዮጵያ የፕሊስቲክና የጎማ አምራቾች ማኅበር ፕሬዚዲንት አቶ ምንተስኖት ሇማ
ሥራ እንዯሚያከናውኑ ተናግረዋሌ፡፡

ገሌጸዋሌ፡፡ ‹ይህ እንዯ አገር በጣም ከፌተኛ ጉዲት የሚያመጣ ስሇመሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ፤›› ያለት የማኅበሩ ፕሬዚዲንት፣ በተሇይ አሁን ሊይ ችግሩ እየተባባሰ
በላሊ በኩሌ የጂኦተርማለ ኃይሌ ከመነጨ በኋሊ ከብሔራዊ የኃይሌ ቋት ጋር የሚገናኝበትን ስሇመምጣቱ ይገሌጻለ። ሇዚህ ችግር ዋነኛ ምክንያት ዯግሞ እነዚህ የፕሊስቲክ ማምረቻዎች በግብዓትነት የሚጠቀሙባቸው ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን
ሰብስቴሽን የሚሠሩት ዴርጅቶቹ፣ በተያዘው ዕቅዴ መሠረት ከጂኦተርማሌ የሚገኘውን ሇማስገባት የሚያስችሌ የውጭ ምንዛሪ ሇማግኘት የተዯረጉ ጥረቶች ሁለ ሉሳኩ አሇመቻሊቸው እንዯሆነ የገሌጻለ።
የኤላክትሪክ ኃይሌ እ.ኤ.አ በኅዲር 2024 ሇማመንጨት የቀነ ገዯብ እንዯተቀመጠሊቸው አቶ
በመሆኑም ሇእነዚህ ማምረቻዎች በቀጥታ የውጭ ምንዛሪ እንዱያገኙ መንግሥት ሁኔታዎችን ካሊመቻቸ ብዙዎቹ ፊብሪካዎች ተዘግተው ሠራተኞች ሉበተኑ

የትምጌታ አስረዴተዋሌ፡፡

‹‹ከኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ጋር ያሇን ሰምምነት በመጀመሪያ የሚመነጨውን የ50 ሜጋ ዋት እንዯሚችለ ሥጋታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
ኃይሌ ተቀብሇው ወዯ ዋና የኃይሌ መስመር እንዯገባ ነው፤›› ያለት ዲይሬክተሩ፣ የቱለ ሞዬ
ጂኦርተርማሌ ሚና የሚመነጨውን ኃይሌ ወዯ ኤላከትሪክ ኃይሌ ቋት ማስተሊሇፌ ብቻ እንዯሆነ
አስታውቀዋሌ፡፡
ከኢትዮጵያ አላክትሪክ ኃይሌ ጋር የሚዯረገው የኃይሌ ሽያጭ ግብይት የሚመነጨውን ኃይሌ

ከሰሞኑ ዘርፈ ያሇበትን ችግር በተመሇከተ ከገንዘብ ሚኒስትር ዳኤታው ኢዮብ ተካሌኝ (ድ/ር) ጋር መነጋገራቸውን የጠቆሙት ፕሬዚዲንቱ፣ ሚኒስትሩ ጥሩ
ምሊሽ እንዯሰጧቸውና ችግሩ በሒዯት እንዯሚፇታ እንዯገሇጹሊቸው ተናግረዋሌ፡፡ ‹ሆኖም አሁን ካሇው ችግር አንፃር እስከ መቼ የሚሇው ጥያቄ መሌስ
አሊገኘም፡፡ ስሇዚህ በትንሹ ችግሩን ሇመፌታት እንዱረዲ የውጭ ምንዛሪ ሇፊብሪካዎቻችን ሉፇቀዴሌን ይገባሌ፤›› ብሇዋሌ።

መሠረት ያዯረገ እንዯሆነ ያስረደት አቶ የትምጌታ፣ በሰዓት 50 ሜጋ ዋት የሚመነጭ ከሆነ ይህ እንዯ ፕሬዚዲንቱ ገሇጻ፣ ሇእነዚህ ፊብሪካዎች የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎችን በአስመጪዎች በኩሌ እንዱመጡና ገበያ ሊይ እንዱሸጡ ከመፌቀዴ፣ በቀጥታ
በ24 ሰዓታትና በ365 ቀናት ተባዝቶ የሚታሰብ እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡
ፊብሪካዎቹ እንዱያስመጡ የሚያስችሊቸውን የውጭ ምንዛሪ ቢፇቀዴሊቸው ጠቀሜታው የጎሊ ይሆናሌ፡፡ ሇዋጋ መረጋጋትም ከፌተኛ አስተዋጽኦ አሇው የሚሌ
ከውኃ ከሚመነጨው የኃይሌ አማራጭ ጀምሮ ከንፊስም ሆነ ከፀሏይ ብርሃን የሚገኙ የኃይሌ እምነት አሊቸው፡፡
አቅርቦቶች ከእንፊልት (ጂኦተርማሌ) ጋር ሲነፃፀሩ ከተፇጥሯዊ ባህሪያቸው አንፃር
የሚያመነጩት የኤላክትሪክ ኃይሌ መጠን ከፌና ዝቅ እንዯሚሌ የተነገረ ሲሆን፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አጠቃቀምን በተመሇከተ በቅርቡ በወጣው መመርያ ኢንደስትሪዎችና አምራቾች ቅዴሚያ የውጭ ምንዛሪ
ጂኦተርማሌ አረንጓዳነት የተሊበሰና አትራፉ ወይም ገበያ ሉገኝሇት የሚችሌ አማራጭ እንዯሆነ እንዯሚያገኙ ቢዯነግግም፣ የፕሊስቲክ ዘርፈ ግን በዚህ መመርያ መሠረት ተጠቃሚ እንዲሌሆነም ማኅበሩ አስታውቋሌ፡፡
ተመሊክቷሌ፡፡
የተሇያዩ አገሮች ፊይናንስ አቅራቢ ዴርጅቶች የፕሮጀክቱን ውጤታማነት ወይም ተስፊ ሰጪነት
ተመሌክተው ወዯ ኢትዮጵያ ገቡ ማሇት ኢንቨስት የሚያዯርጉበት ሁኔታ ተፇጠረ ማሇት ነው
ያለት አቶ የትምጌታ፣ ዓሇም አቀፌ ዴርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ የግሌ ዘርፍች ሊይ

በዚህ ጉዲይ ሊይ ማብራሪያ የተጠየቁት የማኅበሩ ፕሬዝዲንት አቶ ምንተስኖት፣ ‹‹በመመርያው መሠረት ከመዴኃኒትና ከሕፃናት ምግብ ቀጥል ቅዴሚያ
የሚሰጣቸው የኢንደስትሪ ግብዓቶች ናቸው፡፡ ነገር ግን አሁን ካሇው ወቅታዊ እጥረት አንፃር ሇመዴኃኒቱም፣ ሇሕፃናት ምግብም የውጭ ምንዛሪው እየቀረበ
አይዯሇም፤›› ብሇዋሌ፡፡

ዴጋፌ ማዴረጋቸው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንቱን የሚያሳዴግ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡

በማከሌም ማኅበሩ ባዯረገው ጥረት የግሌ ባንኮች በሚቻለት መጠን ዘርፈን እንዱዯግፈ በማዴረግ በምትገኝ መጠነኛ የውጭ ምንዛሪ ብቻ የዘርፈ አምራቾች
ፕሮጀክቱ በመጀመሪያው ምዕራፌ ብቻ 270 ሚሉዮን ድሊር ኢንቨስት የሚዯረግበት እንዯሆነ ሇመንቀራቀስ እየሞከሩ ቢሆንም ችግሩ የከፊ ነው ብሇዋሌ፡፡
ያስረደት ዲይሬክተሩ፣ ይህም ሇመንግሥትም ሆነ ላልች ኢንቨስተሮች ጥቅሙ የጎሊ እንዯሆነ
‹‹የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይህንን መመርያ ሲያወጣ በጣም ዯስተኛ ነበርን፤›› ያለት አቶ ምንተስኖት፣ ከሚገኘው አገራዊ የውጭ ምንዛሪ ውስጥ 70 በመቶን
ተናግረዋሌ፡፡
ቱለ ሞዬ ከመንግሥት ጋር ያሇው ኮንትራት በሁሇት መዕራፍች የሚያዯርጋቸው የኃይሌ ሽያጭ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በማስቀረት ሇፊብሪካዎች፣ ሇመዴኃኒትና ሇሕፃናት ምግብ አስመጪዎች ቅዴሚያ ሰጥቶ በንግዴ ባንክ በኩሌ በአግባቡ ያከፊፌሊሌ
ስምምነቶች ሲሆኑ፣ የሁሇቱንም ዯረጃዎች የጊዜ ፌሰት ተከትል እየሠራ እንዯሚገኝ ተገሌጿሌ፡፡ የሚሌ ግምት እንዯነበራቸው፣ ነገር ግን ይህ ባሇመሆኑ የፕሊስቲክና ጎማ አምራች ዘርፌ ትሌቅ ፇተና እንዯተዯቀነበት ገሌጸዋሌ፡፡
በተሇይም ይህ የኃይሌ አማራጭ ታዲሽ፣ ከመሬት ወጥቶ መሌሶ የሚጠቅም በመሆኑ በተሇይም
ወጥነት ያሇው የኃይሌ አማራጭ ሇሚፇሌጉ ኢንደስትሪ ፓርኮችን ሇመሳሰለ ተቋማት አስፇሊጊ

ይህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ ከወጣ ጀምሮ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በኩሌ ምንም ዓይነት የተገኘ የውጭ ምንዛሪ ያሊገኙ መሆኑን ያስታወሱት
ፕሬዚዲንቱ፣ መመርያው በአግባቡ ተተግብሮ፣ በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በኩሌ የውጭ ምንዛሪው ቢሇቀቅ ሇኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መረጋጋት የራሱ የሆነ

እንዯሆነ ዲይሬክተሩ ጠቁመዋሌ፡፡
‹‹አንዴ የኃይሌ ማመንጫ አማራጭ ሊይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት አይቻሌም፤›› ያለት አቶ የትምጌታ፣

አስተዋጽኦ ያበረክት ነበር ብሇዋሌ፡፡

በመሆኑም በአንዴ አገር ሊይ የተሇየ የኃይሌ አማራጮችን መጠቀም አስፇሊጊነቱን ጠቅሰዋሌ፡፡

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እስከ አንዴ ቢሉዮን ድሊር ዴረስ የውጭ ምንዛሪ ሉያቀርብ የሚችሌ በመሆኑ የአምራቹን ጥያቄ በመመሇስ ኢኮኖሚው ሊይ ሉፇጠር
ከሚታዯሱ የተፇጥሮ የኃይሌ ምንጮች መካከሌ የጂኦተርማሌ ኃይሌ አንደ ሲሆን፣ ይህ ኃይሌ የሚችሇውን ጫና ያቃሌ እንዯነበር የሚገሌጹት ፕሬዚዲንቱ፣ በአዱሱ መመርያ ምክንያት ግን ንግዴ ባንክ 70 በመቶ የሚሆነውን ሇብሔራዊ ባንክ ማስረከብ
ከከርሰ ምዴር የሚወጣውን የጭስ ሙቀት ወዯ ጉሌበት እንዱቀየር በማዴረግ ጥቅም ሊይ ስሇሚገዯዴ ይህንን ማዴረግ በቂ የውጭ ምንዛሪ ማቅረብ እንዯማይችሌ አስረዴተዋሌ።
ይውሊሌ፡፡
በኢትዮጵያ የአለቶ ሊንጋኖ ጂኦተርማሌ ኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክት በተጠቀሰው የኃይሌ መንግሥት የገጠመውን ችግር እንዯሚገነዘቡና ከዚህም አኳያ ሰፉ የውጭ ምንዛሪ ከመንግሥት እንዯማይጠብቁ የሚገሌጹት ፕሬዝዲንቱ፣ ቢያንስ ከ200 እስከ
አማራጭነት ሇመጠቀም ጥረት የተዯረገበት ነገር ግን ተጀምሮ የቆየ ሲሆን፣ ቱለ ሞዬ ይህንን 300 ሚሉዮን ድሊር እንኳን ቢገኝ ወሳኝ የሚባለ ምርቶችን ሇማምረት የሚያስችለ ጥሬ ዕቃዎችን በማስገባት በዘርፈ የሚንቀሳቀሱ ኩባንያዎችን ማዲን
እንዯሚቻሌ ተናግረዋሌ፡፡

ኃይሌ በአማራጭነት ሇመጠቀም እየተቃረበ እንዯሆነ ይነገራሌ፡፡
በኬንያው የቁፊሮ ዴርጀት ኬንጂን የሚከናወነው ቁፊሮ በዚህ ወቅት አራተኛው ቁፊሮ ሊይ

ይህ ባሇመሆኑ የፕሊስቲክ አምራቾችን ምርት የሚጠብቁ የአገር ውስጥ ኩባንያዎች በምርት እጥረቱ ሳቢያ ችግር ውስጥ መግባታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ ሇዚህም

እንዯዯረሰ ታውቋሌ፡፡
በመጀመሪያው የፕሮጀክቱ ምዕራፌ 50 ሜጋ ዋት ኃይሌ የሚመነጭ መሆኑን፣ በሁሇተኛው
የፕሮጀክቱ ምዕራፌ ዯግሞ 100 ሜጋ ዋት ኃይሌ በዴምሩ እ.ኤ.አ 2025 ዴረስ 150 ሜጋ ዋት
ኃይሌ ይመነጫሌ ተብል ይጠበቃሌ ተብሎሌ፡፡

እንዯ ማሳያ ከማኅበሩ መሪዎች የተነሳው በአሁኑ ወቅት በታሸገ ውኃ ሊይ እየታየ ያሇው የዋጋ ጭማሪና ወዯ 20 የሚሆኑ የውኃ አምራቾች ምርት ሉያቋርጡ
መገዯዲቸውን የማኅበሩ አመራሮች ጠቅሰዋሌ።

አምራቾች ሙለ በሙለ ጥሬ ዕቃዎችን ከውጭ የሚያስመጡ መሆኑን የጠቀሱት የማኅበሩ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሳምሶም ከተማ በበኩሊቸው፣
ፕሊስቲክ
የውጭ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/25119

(ወዯ ገፅ 9 የዞረ)

ገፅ 9

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ዘካ ከወሇዴ ነፃ

በሺዎች የሚቆጠሩ አምራቾችን ...(ከገፅ 8 የዞረ)

የባንክ አገሌግልት የማስተዋወቅ ንቅናቄ
ምንዛሪ ችግሩ ተፇትቶ ጥሬ ዕቃ ማስገባት ካሌተቻሇ ውሃ አምራቾች እንዯገጠማቸው ችግር ምርቶችን ሇማሸግ የፕሊስቲክ ምርቶችን የሚጠቀሙ ዴርጅቶችም ችግር
ውስጥ መግባታቸው እንዯማይቀር ገሌጸዋሌ ፡፡

ጀመረ

ጥሬ ዕቃው ነዲጅን መሠረት ያዯረገ ምርት በመሆኑ፣ በአገር ውስጥ ጥሬ ዕቃ ሉሸፇን የማይችሌ፣ የግዴ ከውጭ የሚገኝ ምርትን የሚጠበቅ በመሆኑ፣ መንግሥት

ባንኩ የሼሪዓ መርህን መሰረት ያዯረገ የተሟሊ ከወሇዴ ነፃ የባንክ አገሌግልት በመስጠት

ተገቢውን ዴጋፌ ሇዘርፈ ማዴረግ እንዲሇበት አመሌክተዋሌ፡፡ ከ20 በሊይ የውኃ ፊብሪካዎች የተዘጉት በአብዛኛው ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር በተያያዘ እንዯሆነ የገሇጹት

ሊይ ይገኛሌ።
ዘካ ከእስሌምና እምነት መሰረቶች አንደ ሲሆን አቅም ያሊቸው ግሇሰቦች ካፇሩት ሃብት

አቶ ምንተስኖት፣ ‹‹ሰሞኑን የታሸገ የውኃ እጥረት የተከሰተውም በፕሊስቲክ እጥረት ነው፡፡ የፕሊስቲክ ኢንደስትሪ ግብዓት ማግኘት አሇበት፡፡ ሇላልችም ኢንደስትሪዎች

የተወሰነውን በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት እምነቱ ዘካ እንዱቀበለ ሇፇቀዯሊቸው

የሚገሇገለበትና እንዯ ጥሬ ዕቃ የሚጠቀሙበትን ምርት የምንሰጠው እኛ ጥሬ ዕቃ አግኝተን ማምረት ስንችሌ ነው፤›› ብሇዋሌ።

ግሇሰቦች የሚሰጥ የግዳታ ክፌያ ነው፡፡

ፕሬዚዲንቱ አክሇው እንዯተናገሩት የፕሊስቲክና ጎማ አምራቾች ሲቆሙ ላልችም አብረው ይቆማለ ብሇዋሌ፡፡

የሃይማኖት አባቶች፣ የባንኩ አመራሮች እና ጥሪ የተዯረገሊቸው እንግድች በተገኙበት የዘካ
ተቀማጭ ሂሳብን የማስተዋወቅ ንቅናቄ ተጀምሯሌ።

‹‹የውኃ ፊብሪካዎችም እኛ የፕሊስቲክ ኮዲውን አምርተን ካሊቀረብንሊቸው መሥራት አይችለም። ስሇዚህ የውኃ መወዯዴ ብቻ ሳይሆን ጭራሽ ከገበያ መጥፊትንም

ብዙም ያሌተሇመዯው የዘካ ከወሇዴ ነፃ የባንክ አገሌግልት በሀገሪቱ ጥሩ እንቅስቃሴ

ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ እንዱያውም የሚያሠጋው ይህ ነው፤›› በማሇት ያሇውን ችግር አስረዴተዋሌ፡፡

እንዲሇው የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ፕሬዝዲንት አቤ ሳኖ ገሌፀዋሌ።

አሁን ሊይ ማምረት ከሚችለት ከ10 እስከ 20 በመቶ የሚያመርቱ ፊብሪካዎች ጭምር እንዲለ በመጥቀስም፣ ይህ እንዯ አገር ከፌተኛ ጉዲት ስሇሆነ ሇፕሊስቲክ አምራቾች

ባንኩ የሼሪአ ኮሚቴ ከማቋቋም ጀምሮ በሁለም ባንኮቹ የሲቢኢ ኑር አገሌግልት እየሰጠ
ሲሆን ሇዘካ የሂሳብ አገሌግልትም ባንኩ 109 ቅርንጫፍች እንዲለት ፕሬዝዲንቱ

ብቻ ሳይሆን አጠቃሊይ የግሌ ዘርፈ በውጭ ምንዛሪ እጥረት እንዲይስተጓጎሌ ትኩረት ሉሰጥ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡ በአሥርና በሃያ በመቶ አቅም እየተመረተ ፊብሪካ ሉቆይ
እንዯማይችሌ የገሇጹት ፕሬዚዲንቱ፣ በዚህ መንገዴ ሠራተኞቹን አንዴና ሁሇት ዓመት ይዞ ሉቆይ የሚችሇው ጠንካራ ፊብሪካ ብቻ እንዯሆነ አስረዴተዋሌ።

ተናግረዋሌ።
የታሊቁ የረመዲን የፆም ወር ዋዜማን ያስታወሱት የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ፕሬዝዲንት አቤ

በመሆኑም ትኩረት ሰጥቶ መፌትሔ ሉፇሇግ እንዯሚባ አመሌክተዋሌ፡፡ ውጭ የሚሊኩ የኢትዮጵያ የወጪ ንግዴ ምርቶች በአብዛኛው ‹‹ፒፒ›› በሚባሇው ማዲበሪያ ታሽጎ ሳኖ እና የባንኩ የሲቢኢ ኑሮ ምክትሌ ፕሬዝዲንት ኑር ሁሴን የዛካ ሂሳብ አገሌግልትን
በይፊ አስተዋውቀዋሌ።
የሚሊክ በመሆኑና የማዲበሪያ ከረጢቱ ዯግሞ የሚመረተው ከፕሊስቲክ በመሆኑ ችግሩ የኤክስፖርት ዘርፈን ጭምር መንካቱ እንዯማይቀር ጠቁመዋሌ።
የባንኩ የሼሪዓ ኮሚቴ ምክትሌ ሰብሳቢ መሀመዴ ሀሚዱን (ድ/ር) ዘካ በመካከሊችን
ሇዚህ የሚሆን ጥሬ ዕቃ ካሌቀረበ ይህ ምርት ራሱ እጥረት ውስጥ ሉገባ እንዯሚችሌ ሥጋታቸውን ያነሱት የማኅበሩ አመራሮች፣ ገበሬውም እህሌ የሚሰበስበው፣ መተሳሰብንና መተጋገዝን የምናጎሇብትበት መሌካም እሴታችን በመሆኑ ሕዝበ ሙስሉሙ
የሚያዘጋጀውና የሚያከማቸው በፒፒ ከረጢት በመሆኑ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ችግሩ ካሌተፇታ የሚከሰተው ጉዲት በአንዴ የኢኮኖሚ ዘርፌ ሊይ ብቻ የሚወሰን
እንዯማይሆን ገሌጸዋሌ፡፡

ሉተገብረው ይገባሌ ብሇዋሌ።
ሇተጨማሪ መረጃ፡

‹‹አሁን ትሌቁ ሥጋታችን የእኛ አምራቾች አሇማምረታቸው ብቻ ሳይሆን የሚጎዲው የቢዝነስ ዘርፌ ብዙ መሆኑ ያሳስበናሌ፤›› ብሇዋሌ፡፡

https://waltainfo.com/am/የኢትዮጵያ-ንግዴ-ባንክ-የዘካ-ከወሇዴ-ነፃ/



የፕሊስቲክ ፊብሪካዎች በዓሇም ሊይ ጥቅም ሊይ መዋሌ ከጀመረ 70 እና 80 ዓመታት ብቻ ዕዴሜ ያሇው ቢሆንም፣ በፌጥነት እያዯገ ትሌቅ ኢንደስትሪ ሆኗሌ፡፡
ኢትዮጵያም በእነዚህ ምርቶች ሊይ በእጅጉ ተቆራኝታሇች፡፡ በዓሇም በፕሊስቲክ የመጠቀሙ ሌምዴ ከፌተኛ ሇውጥ እያመጣና እያዯገ የሚገኝ በመሆኑ ቀዴሞ ከብረት፣
ከእንጨት፣ ከጥጥና ከተሇያዩ ግብዓቶች ይሠሩ የነበሩ ቁሳቁሶች ዛሬ በአብዛኛው በፕሊስቲክ እየተተኩ መሆናቸው ተፇሊጊነቱን እያጎሊው መምጣቱ ተገሌጿሌ፡፡ ዘርፈ
ቢስተጓጎሌ ጉዲቱ ሁለም ሊይ ያርፊሌ የሚሌ እምነት ያሊቸው የማኅበሩ መሪዎች፣ ይህም ፕሊስቲክ የማይነካው ዘርፌ የላሇ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በእርሻና

ዘመን ባንክ የማስተር ካርዴ የክፌያ

በኮንስትራክሽን፣ በማሸጊያ፣ በመጓጓዣ፣ በቤት ውስጥ መገሌገያዎችና የመሳሰለት በአብዛኛው እየተሠሩ ያለት ከፕሊስቲክ ነው፡፡
መኪኖች፣ ሞተር ሳይክልችና አውሮፕሊኖች ከግማሽ በሊይ የሚሆነው አካሊቸው ከፕሊስቲክና ከጎማ የሚሠራ መሆኑ ዘርፈ ምን ያህሌ ጠቀሜታ እንዲሇው ያመሇክታሌም
ተብሎሌ፡፡
ብዙዎች የፕሊስቲክ ምርት ሲባሌ የፋስታሌና የውኃ መያዣ ምርት አዴርገው የሚመሇከቱ ቢሆንም፣ ዘርፈ እጅግ ሰፉ የሆነ ሽፊን ያሇው መሆኑን የገሇጹት አቶ

ስርዓት

መተግበር

የሚያስችሇውን

ስምምነት አዯረገ

ምንተስኖት፣ በመሊው ዓሇም ሰዎች የሚሇብሷቸው ቲሸርትና ሸሚዝም ሳይቀር ጥጥ ይመስሊሌ እንጂ ብዙ ጊዜ ፖሉስተር ከሚባሌ የፕሊስቲክ ጥሬ ዕቃ የሚሠሩ ናቸው፡፡
በተሇይ ጫማዎች ሙለ ሇሙለ በሚባሌ ዯረጃ ከፕሊስቲክ የሚሠሩ መሆኑን የገሇጹት ፕሬዚዲንቱ ወንበር፣ ሶፊ፣ አሌጋና የመሳሰለትም አናስተውሇው እንጂ የፕሊስቲክ
ግብዓቶች የሚሠሩ ናቸው በማሇት የዚህን ዘርፌ ጠቀሜታ አጉሌተዋሌ፡፡
የፕሊስቲክ ጠቀሜታ ከዚህም በሊይ የሆኑ ምርቶች የሚገኙበት ሲሆን፣ ከኮንስትራክሸን ዘርፈም በስፊት እየተገባበት ያሇው የፕሊስቲክ በርና መስኮትም ላሊው ማሳያ ነው
ተብሎሌ፡፡ በኢትዮጵያም በተሇያዩ አገሌግልቶች የሚውለ የፕሊስቲክ ምርቶች መመረት ከጀመሩ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በሊይ ሲሆን፣ በዚህ ዘርፌ የተሰማሩ ከአነስተኛ
እስከ ከፌተኛ የሚባለ ከ4,500 በሊይ አምራቾች እንዲለ የተገሇጸ ሲሆን፣ እነዚህ ማምረቻዎች መስፊፊት ከውጭ ይገቡ የነበሩ የፕሊስቲክ ምርቶችን እዚሁ መተካት
የቻለ ሲሆን፣ አሁን የገጠማቸው ችግር ግን ካሌተፇታ ሇፕሊስቲክ ምርቶች ላሊ የውጭ ምንዛሪ ወጪ እንዴታወጣ ያስገዴዲሌና መንግሥት ዘርፈን ይይ የምንሇው ሇዚህ
ጭምር ነው ብሇዋሌ፡፡
የውኃ ፓምፕንና ሇመስኖ የሚሆኑ ውኃ ማውረጃዎች ሳይቀሩ የዚህ ዘርፌ ውጤት መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ሳምሶም፣ ‹‹ሇዚህ ዘርፌ ትኩረት ይሰጥ የምንሇው

ዘመን ባንክ ኤም ፒ ጂ ኤስ የተባሇ የማስተር ካርዴ ስርዓትን በማስጀመር ክፌያዎችን

የሚነካው ነገር ብዙ በመሆኑ ነው፤›› ይሊለ፡፡

በቀጥታ መክፇሌ የሚያስችሌ ቴክኖልጂን አስተዋውቋሌ።

ከዚህ ቀዯም ከኬንያ ይመጡ የነበሩ የቤት ውስጥ መገሌገያ የፕሊስቲክ ምርቶችና ተያያዥ የሆኑ ዕቃዎች አሁን በአገር ውስጥ ምርት መተካት መቻለን በማስታወስ፣ የዚህ

ይህንን ቴክኖልጂ ያስተዋወቀው ከማስተር ካርዴ ጋር በመሆን ነው።

ዘርፌ ጠቀሜታ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በመተካት ሊይ የሚሠራ መሆኑን የማኅበሩ መሪዎች ተናግረዋሌ፡፡ ከዛሬ 20 ዓመታት በፉት ኢትዮጵያ የፕሊስቲክ ዕቃዎችን
ታመጣ የነበረው ከኬንያ ቢሆንም፣ ዛሬ ሊይ ግን ምንም ዓይነት የፕሊስቲክ ምርት የማይገባው አገር በቀሌ ኩባንያዎች በመፇጠራቸው ነው፡፡ ከቻይና ይመጡ የነበሩት
ጥቂት የማይባለ የፕሊስቲክ ምርቶችንም በአገር ውስጥ ምርት መተካት መቻለን ከተሰጠው ማብራሪያ ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡

ይህ የክፌያ ስርዓትም ሇአየር መንገዴ እንዱሁም ሇሆቴልች ቅዴሚያ አገሌግልት ክፌያ
መፇጸም የሚያስችሌ ነው ተብሎሌ።
ከዚህ በተጨማሪም የኦንሊየን ግብይቶችን በቀጥታ መክፇሌ የሚያስችሌ ነው።

ከማኅበሩ አመራሮች መረዲት እንዯተቻሇው የፕሊስቲክ አምራቾች በቀጥታ የውጭ ምንዛሪ እንዱፇቀዴሊቸው ማዴረግ ሇችግሩ አንዴ መፌትሔ ነው ብሇው ያምናለ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ በአግባቡ መተግበር ቢቻሌ ዯግሞ የተሻሇ ሉሆን እንዯሚችሌም ጠቁመዋሌ፡፡ አሁን ሊይ ብዙዎቹን አምራቾች ከዯረጃ በታች

ይህ የክፌያ ስርዓትም በኢትዮጵያ ብርም መገበያየት የሚያስችሌና የቀጥታ ክፌያ ንክኪን
የሚቀንስ ነው።

እንዱያመርቱ ካስገዯደ ምክንያቶች አንደ፣ ከዚሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ካወጣው መመርያ ጋር ይያያዛሌ ተብሎሌ፡፡
ይህም በመመርያው መሠረት ሊኪዎች ከሚያገኙ የውጭ ምንዛሪ ከውጭ ዕቃ የሚያስመጡት ከ70 በመቶ ወዯ 30 በመቶ መውረደ እንዯሆነ አቶ ሳምሶም ገሌጸዋሌ፡፡

ኢኮሜርስ አሁን ሊይ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ እየተስፊፊ የመጣ ከመሆኑ አንጻር እንዱህ
አይነት ቴክኖልጂ ግብይቱን በአንዴ ቦታ በመጨረስ እንዱቀሊጠፌ ያዯርጋሌ።

‹‹ኤክስፖርተሮች 70 በመቶው በሚፇቀዴሊቸው ጊዜ የእኛን ጥሬ ዕቃ አስመጥተው ገበያ ሊይ ጥሬ ዕቃውን ማግኘት ይቻሌ ነበር ያለት አቶ ሳምሶም፣ ከውጭ ጥሬ ዕቃ
ያስመጡበት የነበረው የውጭ ምንዛሪ ሲቀንስ እነሱም የእኛን ጥሬ ዕቃ ማምጣት በማቆማቸው በተወሰነ ዯረጃ ይመረቱ የነበረውን ምርት እስከናካቴው እያስቀረው
ስሇሆነ የብሔራዊ ባንክ መመርያም መታየት እንዯሚኖርበት ጠቁመዋሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ስሇዚህ የብሔራዊ ባንክ መመርያ በአግባቡ ካሇመተግሩም በሊይ፣ እነሱ በሦስተኛ ወገን ያገኙት የነበረውን ጥሬ ዕቃ ይህ መመርያ ተፅዕኖ እንዲሳዯረገበት ያሌሸሸጉት የአቶ

https://www.fanabc.com/ዘመን-ባንክ-የማስተር-ካርዴ-የክፌያ-ሲስተ/

ሳምሶም ዘርፈን መንግሥት ይመሌከተው የሚሌ ጥሪያቸውን አቅርበዋሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/25092






ገፅ 10
የግሌ አየር መንገድች አዴል እየተፇጸመባቸው መሆኑን ተናገሩ

የጭነት አግሌግልትን ያቀሊጥፊሌ ተብል የታመነሇት
‘ዚትራክ’ የተሰኘ መተግበሪያ ይፊ ሆነ

የግሌ አየር መንገድች ኤርፖርቶች ኢንተርፕራይዝ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሥር እንዱተዲዯር በመዯረጉ፣ እኩሌ አገሌግልት እንዲናገኝ
አዴርጎናሌ አለ።

በኢትዮጵያ የጭነት አግሌግልትን ያቀሊጥፊሌ የተባሇ ‘ዚትራክ’ የተሰኘ መተግበሪያ ይፊ ሆነ፡፡

የኤርፖርቶች ኢንተርፕራይዝ ከአራት ዓመታት በፉት በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሥር እንዱተዲዯር መዯረጉ የሚታወስ ሲሆን፣ የግሌ አየር

መተግበሪያው የኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስትር ድክተር በሇጠ ሞሊ፣ የኢንፍርሜሽን መረብ ዯህንነት
አስተዲዯር ዋና ዲይሬክተር ድክተር ሹመቴ ግዛውእና የዚ ትራክ የትራንስፖርት አገሌግልት ኃሊፉነቱ የተወሰነ
የግሌ ማኀበር ዋና ስራ አስኪያጅ ዮዱት ዯነቀው በተገኙበት ነውይፊ የተዯረገው።

መንገድችም የሚፇሌጓቸውን አገሌግልቶች በዚሁ መሠረት እንዱያገኙ ተወስኗሌ። ነገር ግን የግሌ አየር መንገድች አገሌግልቶችን ተፍካካሪያቸው
ከሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገዴ እንዱጠይቁ መዯረጋቸውን ትክክሌ አይዯሇም ሲለ ተቃውመዋሌ።
የአቢሲኒያ የበረራ አገሌግልትና አቪዬሽን አካዲሚ ባሇቤትና ማኔጂንግ ዲይሬክተር ካፒቴን ሰሇሞን ግዛው፣ ከኤርፖርቶች ኢንተርፕራይዝ
ሲያገኟቸው የነበሩ አገሌግልቶችን በአሁኑ ወቅት በተገቢው መንገዴ እያገኙ እንዲሌሆነ ተናግረዋሌ። በተሇይም ሇግሌ አየር መንገድች ትሌቅ
ፇተና የሆነው የማረፉያ ቦታ ጥያቄ እስካሁን ዴረስ አሇመመሇሱን ገሌጸዋሌ።
በዚህም ምክንያት ያሎቸውን 14 ያህሌ አውሮፕሊኖች በሙለ አቅም ሇማሠራት መቸገራቸውን ተናግረው ነፃና ገሇሌተኛ በሆነ መንገዴ
ጥያቄዎቻችን ሉመሇሱ ይገባሌ ብሇዋሌ። ኢንተርፕራይዙን የሚያስተዲዴረው የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ፈክክሩን በመፌራት የሚቀርቡሇትን

መተግበሪያው ሙለ ሇሙለ በኢትዮጵያውያን የሇማ ሲሆን፥ በስሌክና ኮምፒውተር ሊይ በመጫን የጭነት
ትራንስፖርት አገሌግልትን ሇማቀሊሊጠፌ የሚያግዝ ነው።
የኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስትር ድክተር በሇጠ ሞሊ የኤላክትሮኒክ ንግዴ በኢትዮጵያ በተሟሊ ዯረጃ
ሇመተግበር እንዯ ‘ዚትራክ’ ያለ መተግበሪያዎች ዓይነተኛ ሚና ይጫወታለ ብሇዋሌ።
በትራንስፖርትና ልጂስቲክስ የእሴት ሰንሰሇት ውስጥ ያለትን ችግሮች በአሰራር፣ በብቁ የሰው ሃይሌ፣
በአዯረጃጀትና በቴክኖልጂ መቅረፌ ከተቻሇ ኢትዮጵያን የአፌሪካ የልጂስቲክስ ማዕከሌ ማዴረግ
እንዯሚቻሌም ተናግረዋሌ።
በጭነት አገሌግልት ሇተሰማሩ አስተሊሊፉዎች፣ አሸከርካሪዎችና ዯንበኞች ስራዎቻቸውን ያቀሊጥፊሌ የተባሇው
መተግበሪያው ወዯ ስራ ሇመግባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በስነ ስርዓቱ ሊይ ተገሌጿሌ።

ጥያቄዎች እያስተናገዯ አይዯሇም ብሇዋሌ።
ላሊው ችግር የጥገና ቦታ እጥረት ሲሆን ይህም ሇተጨማሪ ወጪ እየዲረጋቸው እንዯሚገኝ ካፒቴን ሰሇሞን አስረዴተው፣ የጥገናና ዕዴሳት
አገሌግልት የሚያገኙት ኬንያ፣ ናይሮቢ በመሄዴ እንዯሆነ ይገሌጻለ። ‹‹ሇጥገናና ሇዕዴሳት አውሮፕሊኖችን ወዯ ኬንያ መሊካችን በአንዴ
አውሮፕሊን ከ10,000 ድሊር በሊይ ተጨማሪ ገንዘብ ወጪ እንዴናዯርግ አስገዴድናሌ፤›› ብሇዋሌ። ‹‹ይህም በተሇይ በኮቪዴና በላልች አገራዊ

‘ዚትራክ’ ሶስት መተግብሪያዎችን የያዘ ሲሆን፥ እርስ በእርሳቸው የሚናበቡ የጭነት አገሌግልት ሰጪውንና
ዯንበኛውን የሚያገናኙ፣ ጭነቱ የዯረሰበትን ቦታና የሚዯርስበትን ጊዜ ሇመከታተሌ የሚያስችለ ናቸውም ነው
የተባሇው።

ችግሮች የተጎዲውን የግሌ አየር መንገድች ቢዝነስ እንዲያገግም እያዯረገው ነው፤›› በማሇት ትክክሇኛ አገሌግልት እንዱገኝ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች
ኢንተርፕራይዝ ከኢትዮጵያ አየር መንገዴ ግሩፕ ሉወጣ ይገባሌ ብሇዋሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡

በአቪዬሽን ዘርፌ በተሇይም ሇግሌ አየር መንገድች ሊይ በቂ ትኩረት እንዲሌተሰጠ የሚገሌጹት ካፒቴን ሰሇሞን፣ ሇዘርፈ በቂ ዴጋፌ ሇማዴረግ

https://www.fanabc.com/የጭነት-አግሌግልትን-ያቀሊጥፊሌ-ተብል-የ/



በጠቅሊይ ሚኒስቴር ጽሕፇት ቤት ዯረጃ የሲቪሌ አቪዬሽን አማካሪ እንዱቋቋም ጠይቀዋሌ።
የአኳሪየስ አቪዬሽን ማኔጂንግ ዲይሬክተር ወ/ሮ ፌሬሕይወት ተሰማ በበኩሊቸው፣ የማረፉያ ቦታ ከፌተኛ ችግር በመሆኑ በውጭ ምንዛሪ
ሇሚከፇሌ ተጨማሪ ወጪ መዲረጋቸውን ተናግረዋሌ። በዚህም መሠረት በመንግሥት የማይቻሌ ከሆነ የግሌ ባሇሀብቶች የማረፉያ ቦታዎችን
እንዱገነቡ ምክረ ሏሳብ መቅረቡን ይገሌጻለ። ‹‹የኢትዮጵያ አየር መንገዴ በተመሳሳይ ሥራ ውስጥ ሆኖ ኤርፖርትን ማስተዲዯር የሇበትም፣
መመራት ያሇበት በመንግሥት ነው፤›› ብሇዋሌ።

የግንባታ ፕሮጀክቶች የሚመሩበት አዱሱ መመርያ
ከአምስት ዓመት በኋሊ አስገዲጅ ይሆናሌ ተባሇ

የግሌ አየር መንገድቹ ባነሷቸው ጥያቄዎች ሊይ ሇሪፖርተር ምሊሽ የሰጡት የሲቪሌ አቪዬሽን ባሇሥሌጣን የኢኮኖሚክ ሬጉላሽንና ስትራቴጂክ
አመራር ዲይሬክተር አቶ እንዯሻው ይገዙ፣ በአገሌግልቶቹ ሊይ የሚነሱት ጥያቄዎች ኢንተርፕራይዙ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሥር በመካተቱ
የመጡ አይዯለም ይሊለ። ኤርፖርቶች ኢንተርፕራይዝ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ሥር የተካተተው ሁሇት ዓመታት ከፇጀ ጥናት በኋሊ መሆኑን
ገሌጸው፣ ኤርፖርቱ በሚፇሇገው ዯረጃ ባሇማዯጉና ማሻሻያ ሇማምጣት በማሰብ የተሊሇፇ ውሳኔ መሆኑን አስረዴተዋሌ።
የማረፉያም ይሁን የጥገና አገሌግልት ማግኘት ያሌተቻሇው በቂ መሠረተ ሌማት ባሇመኖሩ መሆኑን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገዴን ቦታ ሇመጠቀም
በቂ ቦታ ማግኘት አሇመቻለን ተናግረዋሌ። የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ማረፉያ፣ ሇሥሌጠናና ሇላልች ጉዲዮች ከሚሰጠው አገሌግልት
በተጨማሪ ሇመዯበኛ በረራዎች ከአየር መንገደ አውሮፕሊኖች በተጨማሪ ሇ13 የውጭ አየር መንገድች አገሌግልት እየሰጠ መሆኑን
አብራርተዋሌ።
‹‹በዚህም ምክንያት ሇግሌ አየር መንገድች የማረፉያና የጥገና ቦታ ሇመገንባት የሚቻሌበት መንገዴ ጥናት እየተዯረገበት ነው፤›› ያለት
ዲይሬክተሩ፣ ‹‹በግሌ ባሇሀብቶች ሇማሌማት የሚቻሌ በመሆኑ ከአዱስ አበባ ውጪ ባለ ቦታዎች መገንባት እንዯሚቻሌ ሇመሇየት እየሠራን
ነው፤›› ብሇዋሌ።
በተጨማሪም ሰባት ዓመታት የፇጀውና እስካሁን ያሌፀዯቀው የአቪዬሽን ፖሉሲ በተያዘው ዓመት እንዯሚፀዴቅ ይጠበቃሌ ያለት አቶ
እንዯሻው፣ በተሇይ በግሌ አየር መንገድች የሚነሱ ጥያቄዎችን ይፇታሌ ሲለ አስረዴተዋሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/25058

የግንባታ ፕሮጀክቶች የሚመሩበት አዱሱ የኮንስትራክሽን ኮዴ ከአምስት ዓመታት በኋሊ
በአስገዲጅነት እንዯሚተገበር፣ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
አዱሱ ኮዴ የኮንትራክተሮችን፣ የአሠሪዎችን፣ የሠራተኞችንና የሁለንም የፕሮጀክት ተሳታፉ አካሊት
መብትና ግዳታ የሚወስን ሲሆን፣ በሁለም ዘርፍች ሊይ የመተግበሪያ ዯረጃዎች
ተዘጋጅተውሇታሌ።
አዱሱ ኮዴ ሇኮንትራክተሮችና ሇአሠሪዎች የተዘጋጁ 19 የሥራ ስታንዲርድች (ማኑዋልች)
እንዲለት፣ በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሥርዓት ማሻሻያ ዲይሬክተር አቶ
አበራ አውግቸው ሇሪፖርተር ተናግረዋሌ።
‹‹ማኑዋልቹ ከፕሮጀክት ዕቅዴ እስከ ማጠናቀቂያ ዴረስ ያሇውን አሠራር በግሌጽ ሇማሳየት
የሚያስችለ ሆነው የተዘጋጁ ናቸው፤›› ብሇው፣ የሠራተኞች ዯኅንነት በኮደ ውስጥ ተፇጻሚነት
ካሊቸው ዋና ዋና መመርያዎች ውስጥ አንደ መሆኑን፣ የኮንስትራክሽን ዘርፈን እየተፇታተኑ ያለት
የወጪ አስተዲዯር፣ ግዥ፣ ኮሙዩኒኬሽን፣ የግንባታ ጊዜና ላልች መመርያዎች ሊይ ያተኮሩ
መሆናቸውን አስረዴተዋሌ፡፡
ከሁሇት ሚሉዮን በሊይ ሠራተኞችን የሚያሳትፇው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ሇሠራተኞች የሥራ
ቦታ ዯኅንነት ሥጋት ያሇበት ሲሆን፣ አስገዲጅ የዯኅንነት ሥርዓት አሇመኖሩ ሇኮንትራክተሮችም ሆነ
ሇሠራተኞቹ ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርስ ነው። በዚህም መሠረት አዱሱ ኮዴ የግንባታ ፕሮጀክቶች
ሲቀርቡ በዋጋ ዝርዝራቸው ውስጥ ሇዯኅንነት የሚመዯብ በጀት በአስገዲጅነት ይጠየቃሌ።
‹‹ተቋራጮች ሇዯኅንነት ምንም ዓይነት በጀት ስሇላሊቸው ሠራተኞቹ በአዯጋ ጊዜ ዋስትና
አይኖራቸውም፤›› ያለት አቶ አበራ፣ አሠሪዎቹ የዯኅንነት ወጪን የመቀበሌ ግዳታ አሇባቸው
ብሇዋሌ።



‹‹ኮደ እንዯታቀዯው ከአምስት ዓመታት በኋሊ አስገዲጅ ይሆናሌ። ነገር ግን አሁን
ሇኮንትራክተሮችና ሇአሠሪዎች እየተሰጠ የሚገኘው ማኑዋሌ በተሻሇ ሁኔታ የአስገዲጅነት ጊዜው
ወዯ ሦስት ዓመት ዝቅ ይሊሌ፤›› በማሇት ገሌጸዋሌ።

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ዋና ሥራ አስፇጻሚ ሾመ

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው አንደ ፇተና የሠራተኞችን ዯኅንነት አሇመጠበቅ በመሆኑ፣ አዱሱ
ኮዴ ይህንን ችግር የሚቀርፌ እንዯሚሆን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጮች ማኅበር
ፕሬዚዲንት ግርማ ኃይሇ ማሪያም (ኢንጂነር) ገሌጸዋሌ።
አሠሪውም ሆነ ኮንትራክተሩ ሇዯኅንነት ቅዴሚያ በመስጠት በራስ ሊይ የሚኖርን ሥጋት መቀነስ
የሚያስችሌ አሠራር እንዯሚሆን የገሇጹት ግርማ (ኢንጅነር)፣ በዯኅንነት ሊይ የሚሠሩ በቂ
ባሇሙያዎች ባሇመኖራቸው ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን
ሥሌጠና ሉሰጡ ማቀዲቸውን ተናግረዋሌ።

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ አቶ መስፌን ጣሰውን ዋና ሥራ አስፇጻሚ አዴርጎ መሾሙን አስታወቀ፡፡
አቶ መስፌን በቶጎ የኤስካይ (ASKY) ማኔጂንግ ዲይረክተር በመሆን እየሰሩ ነበር፡፡ አቶ መስፌን በአየር መንገደ ሇ38 ዓመታት በተሇያዩ
ኃሊፉነቶች ሲያገሇግለ እነዯነበር ተጠቁሟሌ፡፡
አየር መንገደ የቦርዴ አባሊቱን በአዱስ መሌክ ያዋቀረ ሲሆን አቶ ግርማ ዋቄ የቦርዴ ሰብሳቢ፣ የንግዴ ባነክ ቦርዴ ሰብሳቢ የሆኑትን አቶ
ተክሇወሌዴ አጥናፈ፣ የብሄራዊ መረጃና ዯህንነትዋና ዲይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣የኢትዮጵያ አየር ኃይሌ ዋና አዛዢ ላተናሌ ጀነራሌ
ይሌማ መርዲሳ፣ የኖክ ባሇዴርሻና ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ ታዯሰ ጥሊሁንና አቶ ረታና አቶ አሇማየሁ አባሊት ሆነዋሌ።

ላሊው የኮንስትራክሽን ዘርፈ ፇተና የግንባታ ዕቃዎች የዋጋ ንረት ሲሆን፣ ይህም ፕሮጀክቶች
በታሰበሊቸው ጊዜና በጀት እንዲይጠናቀቁ በማዴረግ በአሠሪዎችና በኮንትራክተሮች መካከሌ
አሇመግባባት እንዱፇጠርና ፕሮጀክቶችም እንዱቋረጡ እያዯረገ ነው ብሇዋሌ፡፡ በመሆኑም
ኮንትራክተሮች የፕሮጀክቶችን ዋጋ ሲያወጡ በቂ ግምገማ በማዴረግና የሚኖረውን የዋጋ ንረት
ግምት ውስጥ በማስገባት ኪሳራና አሇመግባባትን የሚያስቀሩ ሳይንሳዊ መንገድችን እንዱከተለ
የሚያዯርግ እንዯሚሆን አቶ አበራ አስረዴተዋሌ።

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ ዋና ሥራ አስፇፃሚ አቶ ተወሌዯ ገብረማርያም ባጋጠማቸው የጤና እክሌ ምክንያት ከኃሊፉነታቸው በፇቃዲቸው
መሌቀቃቸውን በትሊንትናው እሇት መግሇጻችን ይታወሳሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/25047

https://www.ethiopianreporter.com/article/24931





ECCSA Resource Center
Ethiopian Chamber of Commerce & Sectoral Associations (ECCSA) Resource Center has stated giving service to member. The center is located at the head quarter of ECCSA.

ዋና አዘጋጅ፡ዯበበ አበበ
አዘጋጅ፡ዮሴፌ ተሾመ

It is a unit dedicated to serve the business community, its members and staffs with a range of timely and cost-effective information services
which will enhance the decision-making process and competitiveness of the chamber system management and the business community.
It is also a WTO (World Trade Organization) Reference Center for the private sector, to enable business community to access online trade
data and WTO-related documents on a continuous basis, to help identify market niches for the export of their products and services.
The center works on the principle of the 5Rs: providing the Right information to the Right person at the Right time in the Right quantity and
Right quality.
The Center’s Services
Reference, Resources Loan & Interlibrary Loan Services
Internet & Electronic Resource Services
Support on information searching
Reprographic Service
Advising users on reference materials available in resource center.
Types of Materials in the Center
Books, Periodicals, Journals, Magazines
Audio and Video CD collections
E-Books & Publications
Business & Economic Statistics & Databases
Access to international organization’s online information (WTO, ITC, UNCTAD, World Bank, PACCI, WCO, etc.)
For further information:
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations
ECCSA Resource & WTO Reference Center
Mexico Square, ECCSA Building
Ground Office , Room No. 13/14
Open to public Monday-Friday from 2:30 am to 5:00 pm
Tel: 251-115514005

አዴራሻ፡ስሌክ-፡- +251-115-54-09-93
ፊክስ፡-+251-011-5517699
ዴረ-ገጽ፡www.ethiopianchamber.com
Facebook:
https://www.facebook.com/
EthiopianChamber
Twitter:
https://twitter.com/
EthiopiaChamber
Telegram:
t.me/ethiopiachamber

Mob. 0966038499
Fax: 251-115517699

