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

ምክር ቤቱ የነጩ ፖስታ ጎርፍ ሇነጩ ቤተ መንግስት ሀገራዊ ንቅናቄን አስጀመረ

ም/ዋና ፀሀፊው የካዛኪስታን አምባሳዯርን- 2
የአሌጀርስ ኩባንያ ከፍተኛ ሀሊፊዎች - 2
የዋጋ ግሽበትን መቀነስ የመንግሥት - 2
የሚኒስሮች ምክር ቤት በገቢ ግብር -3
አዱስ የአፍሪካ-አሜሪካ ዱያስፖራ - 3
በኢትዮጵያ የአሜሪካ ንግዴ ምክር - 4
በንግዴ ዘርፉ ተዋናዮች ሊይ - 4
ባህር ትራንስፖርት 10 ሚሉዮን- 5
ብሔራዊ ባንክ የግምጃ ቤት - 5
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሰባት - 5
የንግደ ማህበረሰብ እና አምራቾች- 6

የነጩ ፖስታ ጎርፍ ሇነጩ ቤተ መንግስት ሀገራዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ

በመሆኑም በዚህ የነጩ ፖስታ ጎርፍ ሇነጩ ቤተ መንግስት ሀገራዊ ንቅናቄ የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ

ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዯንት፣ አመራሮችና

ማኅበራት ምክር ቤት ተሳትፎ ማዴረጉን ወቅታዊና አስፈሊጊ ያዯርገዋሌ ብሇዋሌ፡፡

ሰራተኞች በተገኙበት በምክር ቤቱ የ

መሰብሰቢያ አዲራሽ መስከረም 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተጀመረ፡፡

በመሆኑም

በስነ ስርአቱ ሊይ የተገኙት የምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት ኢንጂነር መሊኩ እዘዘው እንዯገሇጹት

በሚዯረገው በዚህ ሀገራዊና ጥረት ንቁ ተሳትፎ እንዱያዯርግም ጥሪያቸውን አስተሊሌፈዋሌ፡፡

መሊው የንግደ ማኅበረሰብ

የኢትዮጵያን እውነታ ሇዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ሇማሳወቅ

ይህ “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወዯ ነጩ ቤተ-መንግስት” በሚሌ መሪ ቃሌ የሚካሄዯው ሀገራዊ

በዚህ ሀገራዊ ንቅናቄ መዴረክ

ንቅናቄ ዓሊማ ን ከግቡ ሇማዴረስ የግለዘርፍ ተሳትፎ አስፈሊጊ ነው፡፡

እንዱሁም ላልች ሰራተኞችና አመራሮችም ተሳታፊ ሆነዋሌ፡፡

ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያሊት የንግዴ እና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ዘመናትን የተሻገረ

እንዯሚታወቀው በንቅናቄው ከአምስት ሚሉዮን በሊይ የህብረተሰብ ክፍልች ፊርማቸውን በማሰባሰብ የነጭ

መሆኑን ያነሱት ፕሬዚዯንቱ የአሜሪካ መንግስት በሰጠው አህጉራዊው ነፃ የንግዴ ቀጠና

ፖስታ ጎርፍ ወዯ አሜሪካው ነጩ ቤተ መንግስት የሚሊክ ሲሆን፤ በመሊ ሀገሪቱ ያለ ዜጎች ፤ አሇም አቀፉ

ስምምነት 'አጎአ' (AGOA) ተጠቃሚነታችን የሚጠበቀውን ያህሌ ባይሆንም ፤ በየጊዜው

ማህበረሰብ የኢትዮጵያን እውነታ እንዱረዲ፣ ከጣሌቃ ገብነት እንዱታቀብ መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ ታስቦ

እየተስፋፉ ባለ የኢንደስትሪ ፓርኮች እንዱሁም በኢኮኖሚ ማሻሻያ ርምጃዎች ምክንያት

እየተካሄዯ ያሇ አገር አቀፍ ዘመቻ ነው፡፡

ከምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት በተጨማሪ ዋና ጸኃፊው አቶ የሱፍ አዯምኑር

እየጎሇበተ የመጣ ሲሆን ፤ አሰራሩ ከምንጊዜውም በተሸሇ መሌኩ ተጠናክሮ ሉቀጥሌ ይገባዋሌ
የሚሌ ጠንካራ እምነት አሇን ብሇዋሌ፡፡



አያይዘውም በአገራችን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በተከሰቱ ግጭቶች መነሻ የአሜሪካ መንግስት
ሇታዲጊ አገራት የሰጠው ይህ እዴሌ ሇኢትዮጵያ እንዱነፈጋት

የሚወተውቱ አካሊት

ከዴርጊታቸው መቆጠብ እንዯሚገባቸው ገሌጸዋሌ፡፡

መቀመጫቸውን ጅቡቲ ያዯረጉ- 6
በአራተኛው የንግዴ ትርኢት ሊይ - 6
የኤክስፖ 2020 ደባይ የኢትዮጵያ - 6
የቆዲ ሃብትን በአግባቡ ሇመጠቀም - 7

ዋና ፀሀፊው የባንግሊዴሽን አምባሳዯር ተቀብሇው አነጋገሩ
የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዯንት ዋና ፀሀፊ አቶ የሱፍ
አዯምኑር በኢትዮጵያ የባንግሊዴሽ አምባሳዯር ናዝሩሌ ኢስሊምን መስከረም 4 ቀን

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ - 7

2014 ዓ.ም በፅ/ቤታቸው ተቀብሇው አነጋገሩ፡፡

ሇኢትዮጵያ ባንኮች አፍሪ ኤግዚም - 7

አምባሳዯር ናዝሩሌ ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያና ኬኒያ የሞያላ አንዴ ዴንበር - 8

እና ባንግሊዴሽ

የረጅም ጊዜ ወዲጅነት ያሊቸው

አገሮች መሆናቸውን በመጥቀስ ኢትዮጵያ በተሇይም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ
በመሆኗ ዘርፈ-ብዙ ግንኙነት ከማዴረግ ረገዴ በጣም አስፈሊጊ አገር መሆኗን

በተያዘው በጀት ዓመት የገበያ ማረጋጋት- 8

ተናግረዋሌ፡፡

ንግዴና ኢንቨስትመንትን አስመሌክቶ በመንግስት በኩሌ በርካታ

ኮሚሽኑ በአሸባሪው ህወሓት የወዯሙ - 8

ግባቸውን አንዯማይመቱም ብሇዋሌ፡፡ አያይዘው የባንግሊዴሽ እና የኢትዮጵያን

ጥረቶች እየተዯረጉ ቢሆንም የግለ ዘርፍ ተሳትፎ ካሌተጨመረበት የታቀደ ስራዎች
የንግዴና ኢንቨስትመንት ግንኙነት የበሇጠ ሇማጠናከርና ሇማሳዯግ በሁሇቱ አገሮች

የኢትዮ–ኬንያ በኢነርጂ ዘርፍ ሊይ - 8

ንግዴ ምክር ቤቶች መካከሌ የመግባቢያ ስምምነቶች ማዴረግ እና ስራዎችን
በትብብር መስራት እንሚገባ አክሇዋሌ፡፡ የባንግሊዴሽ ባሇሀብቶች በጨርቃጨርቅ፣
በግብርና እና በመዴሀኒት ማምረት ዘርፎች መሰማራት እንዯሚፈሌጉም አምባሳዯሩ
ጠቁመዋሌ፡፡
የምክር ቤቱ ዋና ፀሀፊ አቶ የሱፍ በበኩሊቸው ምክር ቤቱ የንግዴና ኢንቨስትመንትን
እንዯሚያስፋፋ፣ የአቅም ግንባት ስሌጠናዎችን እንዯሚሰጥ፣ የምርምርና አዴቮኬሲ
ስራዎችን በመስራት እና የመንግስትና የግለ ዘርፍ የውይይት መዴረኮችን በማካሄዴ
በየጊዜው የሚጋጥሙ የቢዝነስ ችግሮችን ሇመፍታት ጥረት እንዯሚያዯርግ
አስረዴተዋሌ፡፡ ሇንግደ ማህበረሰብ ሌዩ ሌዩ ጠቃሚ የቢዝነስ መረጃዎችን
በማሰራጨት፣ በቢዝነስ እንቅስቃሴ ወቅትም የሚያጋጥሙ ግጭቶችን በምክር ቤቱ
የዲኝነት ግሌግሌ ማዕከሌ በኩሌ በመፍታት የንግዴ እና ኢንቨስትመንቱን ከባቢ ምቹ
ከማዴረግ አኳያ ምክር ቤቱ በርካታ ተግባራትን እንዯሚያከናውንም አብራርተዋሌ፡፡
በሁሇቱ አገሮች በርካታ የንግዴና ኢንቨስትመንት ሀብቶች መኖራቸውን ጠቅሰው

የባንግሊዴሽ ባሇሀብቶች ኢትዮጵያ መጥተው በማንኛውም ዘርፍ ቢሰማሩ ተጠቀሚ እንዯሚሆኑም ተናግረዋሌ፡፡
ምክር ቤቱ በቀጣይ ከባንግሊዴሽ

አቻው ጋር የመግባቢያ ስምምነቶችን በማዴረግ የሁሇቱን አገራት ንግዴና

ኢንቨስትመንት የሚያሳዴጉ ተግባራትን በትብብር ሇመስራት ዝግጁ እንዯሆነም ዋና ፀሀፊው አክሇው ገሌፀዋሌ፡፡



ገፅ 2
ም/ዋና ፀሀፊው የካዛኪስታን አምባሳዯርን የዋጋ ግሽበትን መቀነስ የመንግሥት ዋነኛ ትኩረት እንዯሚሆን ተገሇጸ
አነጋገሩ

የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ምክትሌ ዋና ፀሀፊ አቶ ውቤ መንግስቱ

ቀጣዮቹን አምስት ዓመታት አገሪቱን ሇመምራት የተመሠረተው መንግሥት

በተጨማ የከተሞችን የመሬትና የመኖሪያ ቤት አቅርቦትና አስተዲዯር

በኢትዮጵያ የካዛኪስታን አምባሳዯር ባርሉቤይ ሳዱኮቭን ተቀብሇው ሁሇቱ አገራት የንግዴና

የዋጋ ግሽበትን መቀነስ ዋነኛ ትኩረቱ እንዯሚሆን አስታወቀ፡፡

ሥርዓት ውጤታማነትን በማሻሻሌ ምቹ የመኖሪያ አከባቢ ሇመፍጠር

የኢኮኖሚ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩበትና በትብብር በሚሰሩባቸው ጉዲዮች ዙሪያ

የኢፌዳሪ ፕሬዚዲንት ወ/ሮ ሳህሇወርቅ ዘውዳ መስከረም 24 ቀን 2014 ዓ.ም.

እንዯሚሠራ ተገሌጿሌ፡፡

አነጋገሩ፡፡

ሇአዱሶቹ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዳሬሽን ምክር ቤቶች አባሊት ባዯረጉት

ከቱሪዝም ዘርፍ የሚገኘውን ሀብት ሇማሳዯግ የቅርስ እንክብካቤና

አምባሳዯሩ በሁሇቱ አገራት መካከሌ ያሇው የንግዴና ኢኮኖሚ ትስስር እና ትብብር አነስተኛ

የመክፈቻ ንግግር እንዲስታወቁት፣ በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች የአገሪቱን ማክሮ

ጥበቃ ሥራ በማጠናከር የዘርፉን አገሌግልት አሰጣጥ በማሻሻሌ ነባር

መሆኑን በማስታወስ በቀጣይ ግንኙነታቸውን ሇማጠናከርና ሇማሳዯግ እንዯሚፈሇጉ

ኢኮኖሚ በማረጋጋት የተጀመረው ዕዴገት ወዯኋሊ ሳይመሇስ እንዱቀጥሌ

መዲረሻዎችን ማጎሌበት ይገባሌ ያለት ፕሬዚዲንቷ፣ በተጨማሪም

ተናግረዋሌ፡፡ አያይዘውም የንግደ ማህበረሰብ እርስ በርስ ግንኙነት የሚፈጥሩበት እና ስሇ

ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥሊለ፡፡

አዲዱስ የቱሪስት መስህቦች እንዱሇሙ ከማዴረግ ባሻገር፣ በገበታ

ሁሇቱ አገራት የንግዴና ኢንቨስትመንት እምቅ ሀብቶችና እዴልች በቂ መረጃና የእውቀት

የሥራ ዕዴሌ በማስፋፋት የተንሰራፋው ሥራ አጥነት እንዱቃሇሌ ጥረት

ሇአገር ፕሮጀክት የተጀመሩ የጎርጎራ፣ የወንጪና የኮይሻ የቱሪስት

ሌውውጥ የሚያገኙበት መዴረክ ማመቻቸት አስፈሊጊ ነው ብሇዋሌ፡፡

እንዯሚዯረጉ የገሇጹት ፕሬዚዯንቷ፣ ከሁለም በሊይ የዋጋ ግሽበቱን በመቀነስ

መዲረሻ ሌማቶች በዕቅዲቸው መሠረት ክንውናቸው እንዱቀጥሌ

የምክር ቤቱ ም/ዋና ፀሀፊ በበኩሊቸው ሰሇምክር ቤቱ አመሰራረት፣ አዯረጃጀትና

የኑሮ ውዴነት እንዱስተካከሌና በተፈጥሯዊና በሰው ሠራሽ ተግዲሮቶች

ይዯረጋሌ ብሇዋሌ፡፡

የሚያከናውናቸውን ዋና ዋና ተግባራት በመግሇፅ በአገሪቱ የንግዴና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን

የገጠሙ ጉዴልቶችን በፍጥነት በማረም፣ ሁሇንተናዊ ዕዴገት እንዱረጋገጥ

በተሇያዩ የአገሪቱ ክፍልች የተጀመሩና ያሌተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን

ምቹ ከማዴረግ አኳያ የሚያጋጥሙ መሰናክልችና ችግሮችን ሇመፍታት ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ

መንግሥት ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ ይሠራሌ ብሇዋሌ፡፡

በተያዘው

ጀምሮ በተዋረዴ ከሚገኙ አጋር አካሊት ጋር ምክር ቤቱ መዴረኮችን በማዘጋጀት በየጊዜው

በአገሪቱ እየጨመረ ሇመጣው የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውዴነት መንስዔ የሆኑት

እንዯሚዯረግ፣ የመጠጥ ውኃ፣ ሳኒቴሽንና ኃይጅን አቅርቦትን

ውይይት እንዯሚያዯርግ አስረዴተዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ አንዲንዴ አገሮችም የቢዝነስ ካውንስሌ

የአቅርቦትና የፍሊጎት አሇመመጣጠን፣ ዝናብን መሠረት ያዯረገ የግብርና

በማስፋፋት የአገሌግልቱ ተዯራሽ ያሌሆነውን ሕዝብ ተጠቃሚ

እንዲሊቸው ጠቁመዋሌ፡፡ ኢምባሲው የሁሇቱ አገራት የንግዴ ማህበረሰብ የሚገናኙበትና በቂ

ሥርዓት፣ የተዛባ የንግዴ ሥርዓት ሇማስተካከሌ በትኩረት እንዯሚሠራ፣ የኑሮ

እንዯሚዯረግና ንፁህ ኢነርጂና ቴክኖልጂ ሇገጠሩ ኅብረተሰብ

የቢዝነስ መረጃ የሚሇዋወጡበትን መንገዴ ከማመቻቸት ረገዴ እንዱሁም የሀገራቱን የንግዴና

ውዴነቱን በዘሊቂነት ሇማቃሇሌ የገንዘብና የፊስካሌ ፖሉሲ ቁጥጥር ሥራ

እንዱዲረስ፣ ጥራት ያሇው የኤላክትሪክ ኃይሌ አገሌግልት እንዱቀርብ

የኢኮኖሚ ትብብር ሇማሳዯግ ያሳየውን ተነሳሽነት በማመስገን በቀጣይ በሚያዘጋጀው የቢዝነስ

አፅንኦት እንዯሚሰጠውና የንግዴ ሥርዓቱን የማስተካከሌ ሥራ የዚህ ዓመት

በትኩረት እንዯሚሠራ በፕሬዚዯንቷ ንግግር ተመሊክቷሌ፡፡

ሴሚናር ምክር ቤቱ አብሮ እንዯሚሰራና አስፈሊጊውን ትብብር ሁለ እንዯሚያዯርግ ም/ዋና

የትኩረት አቅጣጫ ይሆናሌ ሲለ አስረዴተዋሌ፡፡

በላሊ በኩሌ የሚታሇሙትና እንዯ ግብ የሚቀመጡት በጎ ዓሊማዎች

ፀሀፊው አክሇው ገሌፀዋሌ፡፡

ጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ አህመዴ (ድ/ር) መስቀሌ አዯባባይ በተካሄዯው

ትርጉም የሚኖራቸው ባሇው የማስፈጸምና የማዴረግ አቅም ነው

የመንግሥት ምሥረታ ንግግር፣ አዱስ የተመረጠው መንግሥት የቅዴሚያ

ያለት ጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ ዯግሞ አዱሱ መንግሥት የሚያስብ፣

ትኩረት ሰጥቶ ከሚሠራባቸው የኢኮኖሚ አስተዲዯር ሥራዎች መካከሌ አንደ

የሚያቅዴና የሚከውን እንጂ በጎ የሚመኝና ህሌመኛ ብቻ ሉሆን

የዋጋ ንረትን መግራት ይሆናሌ ብሇዋሌ፡፡

እንዯማይገባ በመግሇጽ፣ ‹‹እስከ ዛሬ ታቅዯው ከጠረጴዛ ሊይ

የመንግሥት ገቢን በ2014 ዓ.ም. 600.9 ቢሉዮን ብር ሇማዴረስ ግብ የተጣሇ

ያሌወረደና ተጀምረው የተሰናከለ ውጥኖች ባሇንበት የምንረግጥና

ሀሊፊዎች

ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ 83 በመቶ የሚሆነው ገቢ ከታክስ ሇመሰብሰብ መታቀደ

አንዲንዳም ወዯኋሊ የምንሸራተት እንዴንሆን አዴርገውናሌ፤››

በፕሬዚዯንቷ ንግግር ተመሊክቷሌ፡፡ በ2014 የበጀት ዓመት ጠቅሊሊ የሸቀጦች

ብሇዋሌ፡፡

ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር የቢዝነስ ትስስር

የወጪ ንግዴ ገቢ 5.25 ቢሉዮን ድሊር እንዱዯርስ መታቀደን ፕሬዚዲንት

በዜጎች ሊይ የሚዯርሰውን ምሬትና መንገሊታት ሇመቅረፍ፣ ጀምሮ

ሳህሇወርቅ ያስረደ ሲሆን፣ በግብርና መስክ ዯግሞ 592 ሚሉዮን ኩንታሌ

የመጨረስን ባህሌ በመሊበስ በቴክኖልጂ የታገዘ ግሌጽና ቀሌጣፋ

አዯረጉ

የሰብሌ ምርት ሇማምረት ዕቅዴ እንዯተያዘ ጠቁመዋሌ፡፡

የአገሌግልት አሰጣጥና ምቹ የሕዝብ አስተዲዯር እንዱኖር አበክረን

ማኑፋክቸሪንግን በተመሇከተ የነባር አምራቾችን ምርትና ምርታማነት

እንሠራሇን ያለት ዓብይ (ድ/ር)፣ በተሇይ ላብነትን እንዯ ቀሊሌ

በማሻሻሌ፣ እንዱሁም ጥራት ያሊቸውን አዲዱስ ኢንቨስትመንቶችን በመሳብ

ዴክመት ሳይሆን እንዯ ከፍተኛ የዯኅንነትና የህሌውና አዯጋ በማየት፣

ዘርፉ ሇሥራ ዕዴሌ ፈጠራ አስተዋጽኦ እንዱያበረክት በትኩረት ይሠራሌ

በቀጣዩ

ተብሎሌ፡፡

አስታውቀዋሌ፡፡

ስትራቴጂካዊ የሆኑ የገቢ ምርቶችን የሚተኩ የማኑፋክቸሪንግ ውጤቶች

የኢኮኖሚ ምሁራን የዋጋ ግሽበትንና የኑሮ ውዴነትን ሇመቀነስ

እንዱስፋፉ እንዯሚዯረግና የወጪ ንግዴ ምርቶችን በብዛት፣ በጥራትና

መከናወን ይገባቸዋሌ የሚለ ምክረ ሏሳቦችን ይሰነዝራለ፡፡ ከእነዚህ

በዓይነት ማምረት፣ የአገር ውስጥ ባሇሀብቱ በማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ንዐስ

ውስጥ መንግሥት ሰሊምና መረጋጋትን በመፍጠር ሥጋት በማስወገዴ

ዘርፍ በስፋት እንዱሰማራ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ኢንደስትሪው ሇጠቅሊሊ

ማኅበረሰቡ የተረጋጋ ኑሮ እንዱኖር ማዴረግ፣ በከተሞች አካባቢ

የአገር ውስጥ ምርት የሚያዯርገውን አስተዋፅኦ ማሳዯግ፣ ንዐስ ዘርፉንም

በዕቅዴ

ከአገሪቱ ዘሊቂ ሌማት፣ የአረንጓዳ ኢኮኖሚ ሌማት ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ

የአምራቾችና የሸማቾች ማኅበራት በመንግሥትና በላልች ባሇዴርሻ

ሇማዴረግ እንዯሚሠራ ተመሊክቷሌ፡፡

አካሊት መጠናከር እንዲሇባቸው፣ መንግሥት ሕገወጥ ነጋዳዎችን

ፕሬዚዯንት ሳህሇወርቅ በንግግራቸው ማዕዴናትን በዓይነት፣ በመጠንና በብዛት

የሚቆጣጠርበት ሥርዓት ማበጀት እንዯሚገባውና የመሳሰለት

ሇገበያ እንዱቀርቡ በማዴረግ የውጭ ምንዛሪ ግኝት እንዱያዯርጉ በብርቱ

ተጠቃሽ ናቸው፡፡

የአሌጀርስ


ኩባንያ

ከፍተኛ

ዓመት

ዓመታት

የሚመራ

በማጠናቀቅ

ትሌቅ

የምርቶች

ሇሕዝብ

ትኩረት

አቅርቦት

ጥቅም

ተሰጥቶ

እንዱውለ

እንዯሚሠራ

ሉኖር

ይሠራሌ ያለ ሲሆን፣ ሇአገር ውስጥ ኢንደስትሪዎች የሚያስፈሌጉ ማዕዴናት
የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ጂአይኤስቢ(GISB) የተሰኘ የአሌጀርስ ኩባንያ
ከፍተኛ ሀሊፊዎችን እና በኢትዮጵያ በኬብሌ እና በፕሊስቲክ ማምረቻ ዘርፍ የተሰማሩ አምስት
የግሌ ኩባንያዎች የስራ ሃሊፊዎችን መስከረም 14 ቀን 2014 ዓ.ም በምክር ቤቱ የስሌጠና አዲራሽ
ተቀብል የአቻ ሇአቻ የቢዝነስ ትስስር (Business Networking) እንዱፈፅሙ አዯረገ፡፡

በአገር ውስጥ እንዱቀርቡ እንዯሚዯረግ፣ ከፍተኛ የማዕዴናት ሀብት ባሇባቸው
አካባቢዎች የሚስተዋለ የፀጥታ ችግሮች እንዱቀረፉ በሌዩ ትኩረት ይሠራሌ

ሇበሇጠ መረጃ፤

ብሇዋሌ፡፡ በዘርፉ የተማራ የሰው ኃይሌ ሌማት በጥራትና በብዛት እንዱኖር

https://www.ethiopianreporter.com/article/23375

ከማዴረግ በሻገር፣ ሇባህሊዊና ሇአነስተኛ የማዕዴን አምራቾችም ሌዩ ትኩረት
እንዯሚሰጥ አስታውቀዋሌ፡፡

ሁሇቱ ወገኖች ኩባንያዎቻቸዉ ስሇሚያቀርቡት ምርትና አገሌግልት፣ ስሇሀገሪቱ የንግዴና

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን አገራዊ አቅም በመገንባት አብዛኛው የአገር

ኢንቨስትመንት እዴልች እንዱሁም በቀጣይ በጋራ ስሇሚሰሩባቸው ጉዲዮች መረጃ

ውስጥ ፍሊጎት በአገር በቀሌ ኩባንያዎች እንዱሸፈን ይዯረጋሌ ያለት

ተሇዋውጠዋሌ፡፡

ፕሬዚዯንቷ፣ ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ሰፊ የሥራ ዕዴሌ እንዱፈጥርና
የኮንስትራክሽን ግንባታዎች የጥራት፣ የወጪና የጊዜ ተወዲዲሪነትን ማሻሻሌ

ጂአይኤስቢ(GISB) የተሰኘው ኩባንያ የኤላትሪክ ኬብልችንና ትራንስፎርመሮችን በማምረት

እንዯሚያስፈሌግ አስምረውበታሌ፡፡

በአሌጀርስ ከፍተኛ ዴርሻ ያሇው እና በኢትዮጵያም በኢንቨስትመንት መሰክ ሇመሰማራት ፍሊጎት

የመንገዴ መሠረተ ሌማትን የተቀናጀ፣ ፍትኃዊና ተዯራሽ በማዴረግ የከተሞች

ያሳየ ኩባንያ መሆኑ ታውቋሌ፡፡

ሌማትና የገጠር ዕዴገትን የሚያፋጥን እንቅስቃሴ በከተማና በገጠር



በተመጋጋቢ መንገዴ በመተግበር የከተማ ምጣኔ ያዴጋሌ የተባሇ ሲሆን፣
ከተሞች በተሟሊ ዕቅዴና በተማከሇ የከተማ አስተዲዯር እንዱመሩ ከማዴረግ



እንዯሚገባ፣

ገፅ 3
የሚኒስሮች ምክር ቤት በገቢ ግብር ዯንብ ሊይ ያዯረጋቸው ማሻሻያዎች
የሚኒስትሮች ምክር ቤት መስከረም 13 ቀን 2014 ዓ.ም. ባካሄዯው ስብሰባው ከተመሇከታቸው ጉዲዮች መካከሌ በሥራ ሊይ
የሚገኘው የገቢ ግብር ዯንብ ይገኝበታሌ፡፡
የገቢ ግብር ዯንብ ቁጥር 410/2009 ከነሏሴ ወር 2009 ዓ.ም. ጀምሮ በሥራ ሊይ የዋሇ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ የገቢ ግብር
ሥርዓትን ዘመናዊና ቀሌጣፋ ሇማዴረግ፣ የአገሪቱን ኢኮኖሚ በተገቢው መንገዴ በመምራት ተገቢውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም
ማስገኘት ታሳቢ ያዯረገ ነው፡፡
ይሁን እንጂ የገቢ ግብር ዯንቡ አንዲንዴ አንቀጾች ግሌጽነት የጎዯሊቸውና በተወሰኑ የኢኮኖሚ ዘርፎች እንቅስቃሴ ሊይ
ጫናን እያሳዯሩ መሆኑ በመታወቁ፣ በተሇዩት በእነዚህ ዯንቦች ሊይ ማሻሻያ እንዱዯረግ ተጠይቋሌ፡፡
የቀረበውን ማሻሻያ የተሇከተው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማሻሻያውን ተቀብል ያፀዯቀ ሲሆን፣ የተዯረጉት ማሻሻያዎችን
በተመሇከተ ሪፖርተር በሚከተሇው ሁኔታ አቅርቦታሌ፡፡
በገቢ ሰብሳቢው ተቋምና በግብር ከፋዮች መካከሌ የውዝግብ ምንጭ እንዱሁም በኢንቨስትመንት ሊይ ጫና በማሳዯራቸው
ማሻሻያ እንዱዯረግባቸው የተወሰነባቸው አንቀጾችና ማሻሻያዎቹ እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡
የካፒታሌ ዕቃዎች የኪራይ ውሌ (አንቀጽ 34)

የውጭ አገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሳራ

በካፒታሌ ዕቃ ንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 103/1990 እንዯተዯነገገው ሦስት ዓይነት የካፒታሌ ዕቃዎች የኪራይ ውሌ ያሇ

በገቢ ግብር ዯንቡ አፈጻጸም ረገዴ አስቸጋሪ ከነበሩት ዴንጋገዎች አንደ የውጭ አገር ገንዘብ ምንዛሪ ኪሳራን የሚመሇከተው ዴንጋጌ

ሲሆን፣ እነዚህም የፋይናንስ ኪራይ፣ የአጭር ጊዜ የመጠቀሚያ ኪራይና የደቤ ግዥ ናቸው፡፡

ነው፡፡ ከባንኮች ውጪ ያለ ላልች የንግዴ ሥራ ዴርጅቶች ሇካፒታሌ ንብረት ማፍሪያ የወሰደትን ብዴር በሚከፍለበት ወይም
በውጭ ምንዛሪ ላልች የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴዎችን በሚያከናውኑበት ጊዜ የውጭ ምንዛሪ ኪሳራ ያጋጥማቸዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ

በፋይናንስ ኪራይና በአጭር ጊዜ የመጠቀሚያ ኪራይ የንብረቱ ባሇቤት አከራይ ሲሆን፣ በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት

የገቢ ግብር ዯንቡ በውጭ ምንዛሪ ግብይት የዯረሰ ኪሳራ ሉካካስ የሚችሇው በውጭ ምንዛሪ ግብይት ከተገኘ ጥቅም ጋር ብቻ

መሠረት በውለ ዘመን መጨረሻ የንብረቱ ባሇቤትነት ወዯ ተከራዩ ሉተሊሇፍ ይችሊሌ፡፡ በደቤ ግዥ ውሌ ግን ገዥው

እንዯሆነ ስሇሚዯነግግና እነዚህ ዴርጅቶች የውጭ ምንዛሪ የማይዙ በመሆኑ ከግብይቱ የሚያገኙት ጥቅም ስሇላሇ ሇከፍተኛ ችግር

በከፈሇው ገንዘብ መጠን የንብረቱ ባሇቤት የሚሆን ሲሆን ዕዲውን ከፍል ሲያጠናቅቅ ያሇምንም ቅዴመ-ሁኔታ ሙለ

ሲዲረጉ ቀይተዋሌ፡፡

በሙለ የንብረቱ ባሇቤት ይሆናሌ፡፡
ይህንን ችግር ሇማቃሇሌ በውጭ ምንዛሪ ግብይት ያጋጠመ ኪሳራ ሇሁሇት ተከፍል፣ ማሻሻያ እንዱዯረግበት ተወስኗሌ፡፡



ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት በካፒታሌ ዕቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 103/1990 አንቀጽ 16 የደቤ ግዥ
ስምምነትን በሚመሇከት የእርጅና ቅናሽ የሚታሰበው ሇተከራዩ መሆኑ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡

በዚህም መሠረት አንዯኛ፣ የውጭ ምንዛሪ ግብይቱ የተፈጸመው ከካፒታሌ ንብረት ግዥ ጋር በተያያዘ ከሆነ ኪሳራው የካፒታሌ
ንብረቱ የተገዛበት ዋጋ ሊይ ተዯምሮ ሇእርጅና ቅናሽ መሠረት እንዱሆን፣

ይሁን እንጂ በገቢ ግብር ዯንብ አንቀጽ 34(1) በሦስቱም ዓይነት የካፒታሌ ዕቃዎች ኪራይ ውሌ ተከራዩ የከፈሇው የኪራይ
ክፍያ ከጠቅሊሊ የንግዴ ሥራ ገቢ ሊይ ተቀናሽ የሚዯረግና ሇተከራዩ የእርጅና ቅናሽ የማይታሰብ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡

የውጭ ምንዛሪ ግብይቱ የተፈጸመው ከካፒታሌ ንብረቱ ግዥ ጋር ባሌተያያዘ ሁኔታ ከሆነ ኪሳራው በግብር ዘመኑ እንዯ ወጪ
እንዱያዝ፣ በሚያስችሌ አኳኋን አንቀጹ ተሻሽሎሌ፡፡

በዚህም ምክንያት የካፒታሌ ዕቃዎችን በደቤ ግዥ ውሌ በመከራየት ሥራቸውን የሚያከናውኑ አነስተኛና ጥቃቅን
ዴርጅቶች ሇንብረቱ ዋጋ ያወጡት ወጪ በአጭር ጊዜ ውስጥ በወጪ ተቀናሽ እንዱሆንሊቸው የሚያስችሇው የእርጅና ቅናሽ
ተጠቃሚ ባሇመሆናቸው ሥራ በጀመሩባቸው ዓመታት ከፍተኛ ግብር እንዱከፍለ ይጠየቃለ፡፡

የካፒታሌ ዋጋ ዕዴገት ጥቅም ግብር (አንቀጽ 56(1))
የካፒታሌ ዋጋ ዕዴገት ጥቅም ግብር የሚከፈሇው ሇንግዴ ሥራ የተያዘን ሕንፃ ወይም አክሲዮንን በማስተሊሇፍ በሚገኝ የዋጋ ዕዴገት

ይህንን ችግር ሇማቃሇሌ የገቢ ግብር ዯንቡ ከካፒታሌ ዕቃ ኪራይ ንግዴ ሥራ አዋጅ ጋር በተጣጣመ መሌኩ እንዱቀረፅ

ጥቅም ሊይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የገንዘብን የመግዛት አቅም መቀነስ ተከትል የዋጋ ግሽበት ማስተካከያ እንዱዯረግ የገቢ ግብር ዯንቡ

ተዯርጓሌ፡፡ በከፊሌ ሇንግዴ ሥራ በዋሇ ሕንፃ ሊይ የሚታሰብ የእርጅና ቅናሽ (አንቀጽ 40) በሕንፃ ሥራ አዋጅ የተዯነገገውን

የሚፈቅዯው ሇህንፃ ብቻ በመሆኑ፣ አክሲዮን የሚሸጡ ግብር ከፋዮች የዋጋ ግሽበት ማስተካከያ ሳይዯረግ የአክሲዮን ሰነደ ሊይ

በመከተሌ እንዱሁም ሇታክስ አስተዲዯር ያሇውን አመቺነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ሇሕንፃ የእርጅና ቅናሽ የሚፈቀዯው

በተፃፈው ዋጋ (Par Value) እና በተሸጠበት ዋጋ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ጥቅም እንዯሆነ ተቆጥሮ ግብር እንዱከፍለ ይጠየቃለ፡፡

የሕንፃው ግንባታ ከተጠናቀቀ በኋሊ እንዯሚሆን ተዯንግጓሌ፡፡

ይሁን አንጂ በገቢ ግብር አዋጁ እንዯተመሇከተው ግብር ከፋዩ በትክክሌ አግኝቷሌ ሉባሌ የሚችሇው ጥቅም በአክሲዮኑ የወቅቱ

ይሁን እንጂ ከተጠናቀቀ በኋሊ በከፊሌ ሇንግዴ ሥራ በከፊሌ ዯግሞ ሇላሊ አገሌግልት ስሇሚውሌ ሕንፃ የሚዯነግገውን

ዋጋና በተሸጠበት ገንዘብ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ስሇሆነ ከአክሲዮን ሽያጭ ሇሚገኝ የዋጋ ዕዴገት ጥቅምም የዋጋ ግሽበት ማስተካከያ

የዯንቡን አንቀጽ 40 ሙለ በሙለ ሳይጠናቀቅ ሇኪራይ የዋሇ ሕንፃ ሊይ የእርጅና ቅናሽ እንዱሰሊ የሚፈቅዴ አንቀጽ እንዯሆነ

እንዱፈቀዴ በሚያስችሌ አኳኋን አንቀጹ ተሻሽሎሌ፡፡

በመቁጠር ያሇመግባባት ይፈጠራሌ፡፡
ይህንን ውዥንብር ሇማጥራት አንቀጹ የሚመሇከተው ሙለ በሙለ ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋሊ በከፊሌ ሇንግዴ ሥራ
የዋሇን ሕንፃ መሆኑ በግሌፅ እንዱመሇከት ተዯርጓሌ፡፡
ኪሣራን ስሇማሸጋገር (አንቀጽ 42(1))
አንዴ ግብር ከፋይ በንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ ባሇበት ጊዜ ሉካካስሇት የሚችሇው ሁሇት ጊዜ ያጋጠመ ኪሳራ
እንዯሆነና ይህም ኪሳራ የሚሸጋገረው ቢበዛ ሇአምስት ዓመታት ጊዜ እንዯሆነ በገቢ ግብር አዋጁ ተዯንግጓሌ፡፡
ይሁን እንጂ ግብር ከፋዩ ኪሳራውን ሇማካካስ የሚችሇው ግብር የሚከፈሌበት ገቢ ሲኖረው በመሆኑ በአምስቱ ዓመት ጊዜ
ውስጥ ያጋጠመውን ኪሳራ ማካካስ የሚያስችሌ ግብር የሚከፈሌበት ገቢ ከላሇው ኪሳራው ከአምስት ዓመት በሊይ
ሉሸጋገር ይገባሌ የሚሌ ክርክር ይነሳሌ፡፡
በንግዴ ሥራ ውስጥ ያሇ ግብር ከፋይ ሊሌተወሰነ ጊዜ ኪሳራ እያጋጠመው በሥራው ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታ ሉኖር
ስሇማይችሌ አዋጁ ሉካካስ የሚችሇው ሁሇት ጊዜ ያጋጠመ ኪሳራ ሆኖ በአምስት ዓመት ውስጥ መሆኑን በግሌፅ የዯነገገ ሆኖ
ሳሇ ሇአንቀጹ የሚሰጠው ትርጉም የተሳሳተ ነው፡፡

ተካክሶ ያሌተጠናቀቀ ኪሳራ (አንቀጽ 68)
ግብር ከፋዮች ቀዯም ሲሌ በሥራ ሊይ በነበረው አዋጅ ሁሇት ኪሳራ የተካካሰሊቸው ቢሆንም በአዱሱ አዋጅ መሠረት ተጨማሪ
ሁሇት ኪሳራ ሉካካስሊቸው እንዯሚገባ ይጠይቃለ፡፡
በመሆኑም ሇዚህ ጥያቄ መሠረት የሆነው ግሌፅነት የጎዯሇው አንቀጽ እንዱሻርና ሉካካስ የሚችሇው ከሁሇት ዓመት ኪሳራ ውስጥ
ያሌተካካሰው ቀሪ መጠን ብቻ መሆኑ ግሌፅ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡
የዯንቡ ተፈፃሚነት
ከዚህ በሊይ ከተጠቀሱት የዯንቡ ዴንጋጌዎች ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ያሇመግባባት በርካታ ጉዲዮች ውሳኔ ሳያገኙ በእንጥሌጥሌ ሊይ
ይገኛለ፡፡ በመሆኑም ችግሩን ወጥ በሆነ መሌኩ ሇመፍታት ክፍያ ያሌተፈጸመባቸው ከተዘረዘሩት ጉዲዮች ጋር የተያያዙ የግብር
ጉዲዮች በዚህ ዯንብ መሠረት ፍጻሜ የሚያገኙ መሆኑን የሚገሌፅ ዴንጋጌ እንዱካተት ተዯርጓሌ፡፡
ሇበሇጠ መረጃ፤
https://www.ethiopianreporter.com/article/23321



ይህንን ግሌጽ ሇማዴረግ በአምስቱ ዓመት ውስጥ ግብር ከፋዩ ቀዴሞ ካጋጠመው የሁሇት ጊዜ ኪሳራ በሊይ ተጨማሪ ኪሳራ
አጋጥሞኛሌ የሚሌ የገቢ ማስታወቂያ የሚያቀርብ ከሆነ ኪሳራው ከተጠቀሰው ጊዜ በኋሊ ሉሸጋገር የማይችሌ መሆኑ ግሌፅ
ተዯርጓሌ፡፡

አዱስ የአፍሪካ-አሜሪካ ዱያስፖራ ኢኒሼቲቭ ትብብር ይፋ ሆነ

ሇ15 ዓመታት ይህን ኢኒሼቲቭ እውን እንዱሆን ሲሰሩ የነበሩት ጥበቡ አሰፋ በበኩሊቸው አፍሪካ ከአሜሪካ ጋር
ያሊት ግኑኝነት ከሌመና ነፃ የሆነ በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን ታስቦ የተጀመረ በመሆኑ ፋይዲው የጎሊ

የቡና አምራች አርሶ አዯሮችን ተጠቃሚ ሉያዯርግ የሚያስችሌ አዱስ የአፍሪካ-አሜሪካ ዱያስፖራ ኢኒሼቲቭ ይፋ ሆነ።

ነው ብሇዋሌ።

ኢኒሼቲቩ ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ አሜሪካ የሚባሌ ሲሆን የአፍሪካና አሜሪካን ግንኙነት ከሌመና ይሌቅ በጋራ ተጠቃሚነት ሊይ

በመዴረኩ በቡና ሌማት ሊይ የተሰማሩ የኅብረት ሥራ ኤጄንሲዎች ከብሇስ ኮፊ አፍሪካ ጋር በጋራ ሇመስራት

የተመሰረተ እንዱሆን የሚያስችሌ ነው ተብሎሌ።

የሚያስችሊቸውን የውሌ ስምምነት የፈረሙ ሲሆን፤ በአገሪቱ የሚገኙ 99 ሺሕ የኅብረት ሥራ ኤጀንሲዎች
በኢኒሼቲቩ ተጠቃሚ እንዯሚሆኑም የፌዯራሌ ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዲይሬክተር ዐስማን ሱሩር ገሌፀዋሌ።

በመዴረኩ ሊይ የተገኙት የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስትር ዳኤታ አምባሳዯር ምስጋና አረጋ ኢትዮጵያ ባሊት የቡና ምርት ሌክ በዓሇም ዏቀፍ ዯረጃ
ተጠቃሚ ባሇመሆኗ ኢኒሼቲቩ ቡና አምራቹን አርሶ አዯር ከመጥቀሙ ጎን ሇጎን አገሪቱ በዓሇም ዏቀፍ ገበያው ተወዲዲሪ እና ብቁ እንዴትሆን

ሇበሇጠ መረጃ፤

ያስችሊታሌ ብሇዋሌ። ሇዚህም ስኬት ሚኒስቴሩ የበኩለን ዴጋፍ ያዯርጋሌ ብሇዋሌ።

https://waltainfo.com/am/ የአፍሪካ-አሜሪካ-ትብብር/



ገፅ 4
በኢትዮጵያ የአሜሪካ ንግዴ ምክር ቤት በንግዴ ዘርፉ ተዋናዮች ሊይ በተወሰዯ ዕርምጃ መሻሻሌ የጀመረው
የኢትዮጵያና የአሜሪካ የንግዴ ግንኙነት የዋጋ ንረት
ያሳስበኛሌ አሇ

በኢትዮጵያ የአሜሪካ ንግዴ ምክር ቤት የኢትዮጵያና የአሜሪካ የንግዴ ግንኙነት እንዯሚያሳስበው
አስታወቀ፡፡ አፍሪካ ግሮውዝ ኤንዴ ኦፖርቹኒቲ አክት (አጎዋ) በመባሌ የሚታወቀውን የንግዴ
ተጠቃሚነትን ዕዴሌ፣ ከኢትዮጵያ እንዲታጣ ሁሇቱ መንግሥታት በአጽንኦት እንዱያስቡበት
ጠይቋሌ፡፡
የምክር ቤቱ ፕሬዚዲንት አቶ ኤርሚያስ እሸቱ፣ የፌርፋክስ አፍሪካ ፈንዴ መሥራች አቶ ዘመዳነህ
ንጋቱና የሶሌ ሬበሌስ ጫማ አምራች መሥራችና ባሇቤት ወ/ሮ ቤተሌሔም ጥሊሁን መስከረም 20
ቀን 2013 ዓ.ም. ጉዲዩን በተመሇከተ ሇጋዜጠኞች መግሇጫ ሰጥተዋሌ፡፡
ኢትዮጵያ ከታሪፍና ከኮታ ነፃ የሆነውንና በኢትዮጵያ የሚመረቱ ምርቶችን ወዯ አሜሪካ ገበያ ያሇ
ታሪፍና ኮታ እንዴታስገባ፣ አጎዋ ሇተባሇው ተጠቃሚነት አባሌ የሆነችው ከ20 ዓመታት በፊት
ነበር፡፡
ይሁን እንጂ ይህንን ተጠቃሚነት አገሪቱ እንዴታጣ ሇማዴረግ፣ መቀመጫውን በአሜሪካና በላልች
ምዕራባውያን አገሮች ያዯረገው በአሸባሪነት የተሰየመው የሕወሓት ዯጋፊ ቡዴን ቅስቀሳ ማዴረግ
የጀመረው ከወራት በፊት ነበር፡፡
በአሁኑ ወቅት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍሌ እየተካሄዯ ባሇው ጦርነት ተፈጸመ ባሇው ሰብዓዊ መብት
ጥሰት ምክንያት፣ የአሜሪካ ፕሬዚዲንት ጆ ባይዯን በኢትዮጵያ ሊይ ማዕቀብ እንዱጣሌ ትዕዛዝ
ያስተሊሇፉት ከሁሇት ሳምንታት በፊት እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡
በዚህም ሳቢያ በሁሇቱ አገሮች መካከሌ እየተካረረ የመጣው ግንኙነት ሥጋት የፈጠረባቸው
በኢትዮጵያ የአሜሪካ ንግዴ ምክር ቤት አባሊት፣ በኢትዮጵያ አሁን እየታየ ካሇው ሁኔታ በመነሳት

ከወቅታዊ የዋጋ ንረቱ ጋር በተያያዘ በንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር

በሚኒስቴሩ የኮሙዩኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክተር ወ/ሮ አበባ ታመነ ሰሞኑን

በኩሌ እየተወሰደ ያለ ዕርምጃዎች ሇውጥ እየታየባቸው መሆኑ

በሰጡት መግሇጫ ዯግሞ፣ መንግሥት የኢኮኖሚ አሻጥርን ሇመከሊከሌ

ተጠቆመ፡፡ እየተስተዋሇ ያሇውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውዴነት ሇመከሊከሌ

ያቋቋመው ግብረ ኃይሌ በሕገወጦች ሊይ ተገቢውን አስተዲዯራዊ ዕርምጃ

ግብረ ኃይሌ ተቋቁሞ ወዯ ተግባር መግባቱን የሚያመሇክተው

በመጠቆም፣ የግብረ ኃይለ ባዯረገው መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ ክሌሌ

የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ መረጃ፣ በፌዳራሌ ዯረጃ የተቋቋመው ዋጋ

አዲማ ከተማ በሕገወጥ መንገዴ ሲንቀሳቀስ የነበረ 250 ኩንታሌ ሰሉጥ፣

ማረጋጊያ በሚመሇከት ሰሞኑን በኦሮሚያ፣ ዯቡብ ሲዲማና አማራ

እንዱሁም በሏረሪ ክሌሌ አራት መኪና ሽንኩርት አየር በአየር ሲሸጥ

ክሌልች፣ እንዱሁም በአዱስ አበባ ዙሪያ ግብረ ኃይለ በመዘዋወር

በቁጥጥር ሥር ማዋለን ተናግረዋሌ፡፡ በዯቡብ ክሌሌ በሃሊባ ዞን ስምንት

በንግደ ዘርፍ ያገኛቸውን ችግሮችና አሁናዊ ሁኔታዎች ሇንግዴና

ሕገወጥ ዯሊልች ሊይ የእስራት ዕርምጃ መውሰደንና በሕገወጥ መንገዴ

ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መሊኩ አሇበሌ ሪፖርት አቅርበዋሌ፡፡ በዚህም

የተከማቸና ከፍተኛ ግምት ያሇው ብረት መያዝም ከዚሁ ግብረ ኃይሌ

መሠረት ምርት መዯበቅ፣ ሱቅ መዝጋት፣ የሽያጭ ዯረሰኝ ያሇመስጠትና

እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡

ቢሰጡም የሚሸጡበት ዋጋና ዯረሰኝ ሊይ የሚጻፈው ዋጋ መሇያየት፣
የዋጋ ዝርዝር ያሇመሇጠፍና የዯሊልች በሁለም የግብይት ቦታዎች

እንዱህ ያለ ዕርምጃዎች እየተወሰደ ቢሆንም፣ አሁንም ገበያው በታሰበው

መግባት የተስተዋለ ዋና ዋና ችግሮች ሆነው መገኘታቸውን በቀረበው

ሌክ እየተረጋጋ ያሇመሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ እንዯ ወ/ሮ አበባ ገሇጻም፣

ሪፖርት ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡ አቶ መሊኩም፣ በአሁኑ ወቅት መንግሥት

አስተማሪ ዕርምጃዎች ይወሰደ እንጂ አሁንም በቀጣይ ሌዩ ትኩረት

የህሌውና ዘመቻ እያካሄዯ ባሇበት ወቅት፣ እንዯዚህ ያሇ የኢኮኖሚ

ተሰጥቷቸው መሠራት የሚገባቸው ጉዲዮች መኖራቸውን ተናግረዋሌ፡፡

አሻጥር መፍጠር በሸማቹ ማኅበረሰብ ሊይ ኢኮኖሚያዊ ጫና ሇመፍጠር

በተሇይ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እየተፈጠረ ሊሇው የኢኮኖሚ አሻጥር

የሚዯረጉ እኩይ ተግራት ተቀባይነት እንዯማይኖራቸው ማስታወቃቸውን

የአንባሳውን ዴርሻ የሚይዘው በግብይት ሒዯቱ ሊይ ምንም እሴት

ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡

የማይጨምሩ የሕገወጥ ዯሊልች ጣሌቃ ገብነት መሆኑን አመሌክተዋሌ፡፡
እነዚህን ሕገወጥ አካሊት አዯብ ሇማስያዝ በዯቡብ ክሌሌ በሃሊባ ዞን የታየው

ሇኑሮ ውዴነቱ መባባስ እንዯ ትሌቅ ተግዲሮች ከሚጠቀሱት ጉዲዮች

በጎ ጅማሮ በላልች ክሌልችና የከተማ አስተዲዯሮችም ሉተገበር እንዯሚገባ

ውስጥ፣ በግብይት ሒዯቱ የሕገወጥ ዯሊልች ጣሌቃ ገብነት አንደ

ገሌጸዋሌ፡፡

መሆኑን ጠቅሰው፣ እነዚህና መሰሌ የሥርዓተ አሌበኝት ችግሮችን ከሥሩ
ሇማዴረቅ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከፌዳራሌ ፖሉስና ከሚመሇከታቸው

ንግዴና

ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት እየሠራና ይህም ውጤት እያመጣ

‹‹እየወሰዴኳቸው ናቸው›› ካሊቸው ዕርጃዎች ባሻገር፣ ሕወሓት በሥሌጣን

ስሇመሆኑ አስታውቋሌ፡፡

በቆየባቸው ዓመታት በርካታ አሻጥሮች እንዯተሠሩ በመግሇጽ፣ እነዚህን

የሁሇቱ አገሮች የንግዴ ትስስር እየሊሊ ከመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቅ ብቅ እያለ ያለ የንግዴ

ኢንደስትሪ

ሚኒስቴር

ከንግዴ

ሥርዓቱ

ጋር

በተያያዘ

አሻጥሮች ሇመበጣጠስ እየተንቀሳቀሰ እንዯሆነ ማመሌከቱ አይዘነጋም፡፡

ተዋንያንን ሉያከስም እንዯሚችሌ ፕሬዘዲንቱ አስረዴተዋሌ፡፡

እስካሁን በግብረ ኃይለ በተወሰደ ዕርምጃዎች ሇውጦች ታይተዋሌ

በተሇይ የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መሊኩ አሇበሌ ይህንን፣

አጎዋን በመጠቀም ወዯ አሜሪካ ገበያ የሚሌኩ ግዙፍ ኩባንዎች መኖራቸውን የገሇጹት አቶ

ተብሇው ከተጠቀሱት ውስጥ፣ በኦሮሚያ ክሌሌ ከኑሮ ውዴነት ጋር

‹‹አሸባሪውና ዘራፊው ቡዴን ሥሌጣን ሊይ በቆየባቸው 27 ዓመታት በርካታ

ኤርሚያስ፣ በዕዴለ መነሳት ምክንያት ኩባንያዎቹ ከአገር ወጡ ማሇት በፋብሪካዎች ተቀጥረው

ተያይዞ እየተወሰዯ ባሇው ዕርምጃ የዋጋ መረጋጋትና መቀነስ የታየ ሲሆን፣

የኢኮኖሚ አሻጥሮችን ሲሠራ ነበር፤›› ብሇዋሌ፡፡

ሕይወታቸውን በሚመሩ ሴቶችና ወጣቶች ሊይ መፍረዴ ይሆናሌ ብሇዋሌ፡፡

አንዲንዴ ምርቶች ሊይ ከ200 እስከ 1,500 ብር ቅናሽ መታየቱ

የሶሌ ሪበሌስ ጫማ አምራች ባሇቤት ወ/ሮ ቤተሌሔም፣ በዘርፉ በቆዩባቸው ጊዜያት አሁን

ተጠቁሟሌ፡፡

በነፃ ኢኮኖሚ ሥርዓት ሽፋን አንዴን አካሌ ብቻ ተጠቃሚ የሚያዯርግ
ፖሉሲ ማውጣት፣ የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካን ብቻ ተጠቃሚ ሇማዴረግ፣

ሇዯረሱበት ዯረጃ አጎዋ ትሌቁን አበርክቶ እንዯሚይዝ ገሌጸዋሌ፡፡
በተሇይም ከ320 በሊይ ሠራተኞችን ቀጥረው በሚያሠሩበት ዴርጅታቸው፣ በአጎዋ አማካይነት 75

በከተሞች መጋዘኖች እየተፈተሸ ሕገወጥ የንግዴ እንቅስቃሴ የመቆጣጠር

ተጨማሪ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች እንዲይገነቡ የሚያግዴ ፖሉሲ እስከ

በመቶ የሚሆነውን ምርታቸውን ወዯ አሜሪካ ገበያ መሊክ እንዯቻለ ገሌጸዋሌ፡፡

ሥራዎችና የንግዴ አሻጥሮችን የመሇየት ሥራ መከናወኑንም በግብረ

ማውጣት የተዯረሰበት እንዯሆነ አቶ መሊኩ ጠቁመዋሌ፡፡ ሇኮንስትራክሽን

‹‹በመሆኑም ይህን ዕዴሌ ማጣት ዋጋ ያስከፍሇናሌ፤›› ያለት ወ/ሮ ቤተሌሔም፣ በተቻሇ መጠን

ኃይለ እንቅስቃሴ የተመሇከቱ መረጃዎች አመሊክተዋሌ፡፡ በሕገወጥ

የሚውለ ግብዓቶችን በውስንና ሇአሸባሪ ቡዴን ታማኝ በሆኑ አካሊት ብቻ

ከአሁኑ ጥረት ማዴረግ እንዯሚያስፈሌግ አስረዴተዋሌ፡፡

እንቅስቃሴ ተሰማርተዋሌ የተባለ ነጋዳዎች ሊይ ዕርምጃ እየተወሰዯ

ከውጭ እንዱመጡ መፍቀዴ፣ በኢንቨስትመንት ሽፋን ሰፋፊ መሬቶችን

በላሊ በኩሌ አቶ ዘመዳነህ በዚህ ዕዴሌ 38 የአፍሪካ አገሮችን ተጠቃሚ እያዯረገ የሚገኘው የአጎዋ

ሲሆን፣ ከሰሞኑም ከ50 ሺሕ ብር እስከ ሦስት ወራት በሚዯርስ እስራት

በመያዝ ከባንኮች የብዴር አገሌግልት መጠየቅና ብዴሩን በተገቢው

ተጠቃሚነት ምንም እንኳ ኢትዮጵያ ሰፋ ያሇ ምርት ያሇ ቀረጥ እንዴትሌክ የሚፈቅዴሊት ቢሆንም፣

የተቀጡ ነጋዳዎች መኖራቸውን የግብረ ኃይሌ ኮሚቴው ሪፖርት

ዱሲፕሉን አሇመመሇስ ከተሠሩ አሻጥሮች ውስጥ ተጠቃሾች መሆናቸውንም

እስካሁን ወዯ አሜሪካ ገበያ የሊከችው በጣም ውስን እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡

አመሊክቷሌ ተብሎሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በተወሰኑ ከተሞች በአንዲንዴ

መግሇጻቸው ይታወሳሌ፡፡

ኢትዮጵያ መጥተው እያመረቱ ያለ በርካታ ግዙፍ ኩባንያዎችና ገና ሇመምጣት በዕቅዴ ሊይ ያለ

ሸቀጣ ሸቀጦች ሊይ እስከ 1,500 ብር ዴረስ የዋጋ ቅናሽ መታየቱን

ባሇሀብቶች ዋነኛ ምክንያታቸው ሇኢትዮጵያ የተሰጠው ከቀረጥ ነፃ ዕዴሌ ግምት ውስጥ በማስገባት

የሚያትተው ይኼው ሪፖርት የላሉት ዴብቅ ንግዴ መበራከት፣ የገበያ

ይህንን የኢኮኖሚ አሻጥር የተረዲው የሇውጡ ኃይሌ፣ ከሇውጡ እዚህን

በመሆኑ፣ ተጠቃሚነቱን ሊሇማጣት በሁሇቱም ወገኖች የሚመሇከታቸው የመንግሥት አካሊት ጥረት

ትስስር ችግርና የምርት እጥረት ዯግሞ አሁንም በንግደ ሥርዓት ሊይ

ችግሮች ሇመቅረፍ እንቅስቃሴ እያዯረገ ባሇበት ወቅት ይህ ጽንፈኛ በአገሪቱ

ሉያዯርጉ እንዯሚገባ አቶ ዘመዳነህ አሳስበዋሌ፡፡

ማነቆ ሆነው እንዯሚታዩ ተጠቅሷሌ፡፡

ሊይ በከፈተው ጦርነት የተፈሇገው ውጤት እንዲሌመጣ ያመሇከቱት አቶ

በአሁኑ ወቅት በአጎዋ ዕዴሌ ተጠቃሚ የሆኑና በኢትዮጵያ እያመረቱ ወዯ አሜሪካ የሚሌኩ
ኩባንያዎች ውስጥ፣ 230,000 ኢትዮጵያውያን ተቀጥረው እንዯሚሠሩ ተጠቁሟሌ፡፡
እንዯ አቶ ዘመዳነህ ገሇጻ የአጎዋን ዕዴሌ ኢትዮጵያ ከተነጠቀች፣ ቢያንስ አንዴ ሚሉዮን
ኢትዮጵያውያን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተጎጂ ይሆናለ፡፡
በመሆኑም የአሜሪካ መንግሥት እ.ኤ.አ ኅዲር 1 ቀን 2021 ኢትዮጵያ ትቆይ አትቆይ ብል ከመወሰኑ
በፊት፣ መንግሥታቱ መፍትሔ ሉፈሌጉ እንዯሚገባ ጥሪ አቅርበዋሌ፡፡

መሊኩ፣ በአሁኑ ወቅት ይህንን የኢኮኖሚ አሻጥር ሇመቀሌበስና በአገሪቱ ሊይ
በኦሮሚያ በተወሰዯ ዕርምጃ ወዯ 135 ሺሕ የንግዴ ተቋማት ተፈትሸው፣

አሊስፈሊጊ

ከ10 ሺሕ በሊይ በሚሆኑት ሊይ የገንዘብና የእስራት ቅጣትን ጨምሮ

ከሚመሇከታቸው ባሇሀብቶች ጋር ስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ ብሇዋሌ፡፡ አሁን

የተሇያዩ ሕጋዊ ዕርምጃዎች መወሰዲቸው ታውቋሌ፡፡ ዕርምጃው ሥርዓት

ያሇንበት ወቅት አስከፊና ፈተና የበዛበት በመሆኑ በተሇይ የአገራችን

አሌበኝነትን መግታት፣ የኑሮ ውዴነቱን ማረጋጋትና የዋጋ መቀነስ

ባሇሀብቶች ትርፍ ኅዲጋቸውን ከማሰብ ይሌቅ አገርን ወዯ ማዲን አንዴምታ

እንዱመጣ ጉሌህ ሚና እያበረከተ መሆኑም እየተገሇጸ ነው፡፡ በአዱስ

መሸጋገር እንዯሚገባቸውም ማሳሰባቸው አይዘነጋም፡፡

ዋጋ

ጭማሪ

እንዲይፈጠር

ሚኒስቴር

መሥሪያ

ቤቱ

አበባ የኢኮኖሚ አሻጥር በመፍጠራቸው 1,967 ንግዴ ዴርጅቶች ሊይ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/23351

ዕርምጃ መውሰደን የከተማዋ ንግዴ ቢሮ አስታውቋሌ፡፡ እንዱሁም የዋጋ

ንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴርም እንዱህ ያለ አሻጥሮችን ሇመከሊከሌ

ንረቱን ከመቆጣጠር ባሇፈ በተወሰነ መሌኩም ቢሆን አንዲንዴ ምርቶች

ኅብረተሰቡ መተባበር እንዲሇበትና ጥቆማ መስጠቱንም እንዲያቆም እያሳሰበ

ሊይ የዋጋ ቅናሽ መታየቱንና የበዓሌ ገበያው የተረጋጋ ሆኖ እንዱያሌፍ

ነው፡፡

የቁጥጥር ግብረ ኃይለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዯነበረው ቢሮው
አስታውቋሌ፡፡
በአዱስ አበባ ከ31,278 በሊይ የንግዴ ተቋማት መጎብኘታቸው የተገሇጸ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/23268

ሲሆን፣ በ1,967 ንግዴ ዴርጅቶች ሊይ ሕጋዊና አስተዲዯራዊ ዕርምጃዎች



መወሰደን ገሌጿሌ፡፡ በቀጣይም በኢኮኖሚ አሻጥር ሊይ በሚሳተፉ
ሕገወጥ ነጋዳዎች ሊይ የሚወሰዯው ዕርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ
መሆኑን ዯግሞ የከተማ አስተዲዯሩ ፕሬስ ሴክሬተሪያት ጽሕፈት ቤት
መረጃ አመሌክቷሌ፡፡



ገፅ 5
ባህር ትራንስፖርት 10 ሚሉዮን ቶን ገቢና ወጪ ጭነቶችን

ብሔራዊ ባንክ የግምጃ ቤት ሰነዴ አሠራር የሚሇውጥ

ሇማጓጓዝ እየሠራሁ ነው አሇ

መመርያ አወጣ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በባንኮች ሊይ ተጨማሪ ጫና ይፈጥራሌ የተባሇውንና ከግምጃ ቤት ሰነዴ ጋር በተያያዘ፣ ተጠቃሚ
ይሆኑበት የነበረውን አሠራር የሚቀይር መመርያ ማውጣቱ ተሰማ፡፡
ሪፖርተር ባገኘው መረጃ መሠረት ከዚህ ቀዯም ባንኮች በግምጃ ቤት ጨረታ የሚሳተፉት የግምጃ ቤት ሰነዴን ሇ28 ቀናት፣ ሇ60
ቀናት፣ ወይም ሇ90 ቀናት ሲሆን፣

ሇ365 ቀናት የሚገዙ ባንኮች አለ፡፡ ጨረታውን ሲገዙም በተጫረቱበት ዋጋ ወሇዴ

የሚታሰብሊቸው ሲሆን፣ በሰጡት የወሇዴ መጠን ሌክ ገንዘቡን ያገኙታሌ፡፡
በመሀሌ ሊይ ግን ባንኮች የገንዘብ እጥረት ሲገጥማቸው፣ ገንዘቡን ሇሚፈሌጉት ዓሊማ ሇማዋሌ ብሔራዊ ባንክን ጠይቀው መሌሰው
የመውሰዴ ዕዴሌ ነበራቸው፡፡ አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመርያ ግን ይህንን ዓይነቱ አሠራር ይቋረጣሌ፡፡
እስካሁን በነበረው አሠራር ሇምሳላ አንዴ ባንክ ሇ60 ቀናት ሰነደን ከገዛ በኋሊ፣ ባንኩ ገንዘቡን ቢፈሌግ እስከ አርባኛው ቀን ዴረስ
ከሰነደ ይገኝ የነበረውን ወሇዴ በማስቀረት ገንዘቡ ይመሇስሇትና ችግሩን ይወጣበት ነበር፡፡
አሁን ግን ሰነደ ከተገዛ በኋሊ እንዯ ቀዴሞ ገንዘቡን ሌጠቀምበት ብል ባንኩ ቢያመሇክት፣ በመመርያው መሠረት ያንን ገንዘብ
ማግኘት አይችሌም፡፡ አሁን በወጣው መመርያ መሠረት የግምጃ ቤት ሰነዴ የተገዛበትን ገንዘብ በመሀሌ ሊይ እንዯ በፊቱ መውሰዴ
ስሇማይቻሌ፣ ባንኮች የግዴ ከብሔራዊ ባንክ በ16 በመቶ ወሇዴ እንዱበዯሩ የሚያዯርጋቸው መሆኑን የተገኘው መረጃ
የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት በተያዘው የበጀት ዓመት፣ ከአሥር ሚሉዮን ቶን በሊይ ገቢና

ያመሇክታሌ፡፡

ወጪ ጭነቶችን ሇማስተናገዴ እየሠራ መሆኑን አስታወቀ፡፡

እንዱህ ዓይነቱ አሠራር ባንኮች የግምጃ ቤት ሰነደን ወሇዴ በማስቀረት ዋናውን ገንዘብ መሌሰው ማግኘታቸው የሚጠቅመው፣

የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ሇሪፖርተር እንዲስረደት፣

ከብሔራዊ ባንክ በ13 በመቶ ወሇዴ ከመበዯር የተሻሇ ጥቅም ስሇሚያገኙበት ነው፡፡ አሁን ዯግሞ ብሔራዊ ባንክ የማበዯሪያ

የ2014 ዓ.ም. በጀት ዕቅዴ ተዘጋጅቶና በሚመሇከታቸው ሁለም አካሊት ውይይት ተዯርጎበት በመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች

መጠኑን 16 በመቶ በማዴረሱ በ16 በመቶ ወሇዴ ተበዴረው ጊዜያዊ ችግራቸውን ሇመቅረፍ ቢሞክሩ አዋጪ ስሇማይሆንሊቸው፣

ይዞታና አስተዲዯር ኤጀንሲ ፀዴቆ ወዯ ሥራ ተገብቷሌ፡፡

በባንኮቹ ሊይ ጫና ይፈጥራሌ እየተባሇ ነው፡፡

እንዯ ዋና ሥራ አስፈጻሚው ገሇጻ፣ ዴርጅቱ በተያዘው የበጀት ዓመት ከአሥር ሚሉዮን ቶን በሊይ የገቢ ወጪ ጭነቶችን

በጉዲዩ ሊይ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የባንክ ባሇሙያዎች እንዯገሇጹት፣ ከአምስት ሺሕ ብር ጀምሮ በግምጃ ቤት ሰነዴ ጨረታ ሊይ

ሇማስተናገዴ ዕቅዴ ይዟሌ፡፡ ከወጪና ገቢ ጭነቶች ውስጥ ከፍተኛ የሆነውን ዴርሻ የሚይዘው የአፈር ማዲበሪያ ነው፡፡ ዴርጅቱ

ማንም ሰው መሳተፍ ይችሊሌ፡፡ እንዱህ ባሇው ጨረታ እስካሁን በይበሌጥ እየተሳተፉ ያለት ባንኮች ነበሩ፡፡

ባሇፈው የበጀት ዓመት ያጓጓዘው አጠቃሊይ ገቢና ወጪ ጭነት 8.3 ሚሉዮን ቶን እንዯነበር አቶ ሮባ አስታውሰዋሌ፡፡

በአዱሱ አሠራር ገንዘብ በቀሊለ ማግኘት እንዯሚቻሌ፣ ባሇፈው ሳምንት ብሔራዊ ባንክ ባስተሊሇፈው ሰርኩሊር ማቆሙን፣ ከዚህ

በተያዘው ዓመት የሚጓጓዘው የአፈር ማዲበሪያ ሁሇት ሚሉዮን ቶን እንዯሚሆን ይጠበቃሌ ያለት ዋና ሥራ አስፈጻሚው፣ ይህ

በኋሊ በአዱሱ መመርያ መሠረት ባንኮቹ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ቢፈሌጉ በ16 በመቶ ወሇዴ መሠረት መስተናገዴ ይጠበቅባቸዋሌ

ማዲበሪያ በተወሰነሇት ጊዜ ግዥው ከተጠናቀቀ የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት መርከቦችን አሰማርቶ

ብሇዋሌ፡፡

ማጓጓዝ እንዯሚጀምርና ሇአርሶ አዯሩም በጊዜው እንዱዯርስ አስፈሊጊው ዝግጅት እንዯተዯረገ አስታውቀዋሌ፡፡

የብሔራዊ ባንክ መመርያ ባንኮች ሇግምጃ ቤት ሰነዴ በመጫረታቸው ያገኙት የነበረውን ጥቅም የሚያሳጣቸው በመሆኑ፣ ከዚህ

ከዚህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ የ240 ከባዴ ጭነት ተሸከርካሪዎች ግዥ እንዯሚፈጸም፣ ሇ38 ተሽከርካሪዎች ግዥ ትዕዛዝ

በኋሊ በጨረታ ሇመሳተፍ የነበራቸውን ተነሳሽነት ሉቀንስ እንዯሚችሌና ዕርምጃው ተጨማሪ ጫና የሚፈጥር ነው የሚለት የባንክ

እንዯተሊሇፈ አቶ ሮባ ተናግርዋሌ፡፡ ባሇፈው የበጀት ዓመት ዴርጅቱ ከ11 ሚሉዮን ድሊር በሊይ በማውጣት 150 የከባዴ ጭነት

ባሇሙያዎች፣ የብሔራዊ ባንክ ሰሞናዊ አካሄዴ ግራ እንዲጋባቸው ሳይጠቅሱ አሊሇፉም፡፡ በተሇይ ነገሩን የበሇጠ አሳሳቢ ያዯርገዋሌ

ተሸከርካሪዎችን መግዛቱ የሚታወስ ሲሆን፣ ዴርጅቱ ባቡርም የሚጠቀምበት አማራጭ እንዲሇ አስገንዘበዋሌ፡፡ አሌፎ አሌፎ

ያለት ብሔራዊ ባንክ ተከታታይ መመርያዎች ያወጣበት ጊዜ ነው ይሊለ፡፡

ከሚያጋጥመው የፀጥታ ችግር በስተቀር ዴርጅቱ በጥሩ ሁኔታ እየሠራ እንዯሚገኝ ተናግረዋሌ፡፡

ይህንንም ሲያብራሩ ወቅቱ የግብር መክፈያ ጊዜ በመሆኑ ባንኮቹ ገንዘብ የሚያገኙበት መንገዴ በተዘጋ ቁጥር ሇባንኮቹ ብቻ

‹‹በጁቡቲ ወዯብ በኩሌም አስፈሊጊውን ዝግጅት እንዱያዯርጉ ምክክሮችን

ሳይሆን፣ በዯንበኞቻቸው ሊይም ጫና የሚፈጥር በመሆኑ ነው ሲለ ያስረዲለ፡፡

አዴርገናሌ፤›› ያለት አቶ ሮባ፣ በወዯቡ በኩሌ



በሥጋትነት ሉነሳ የሚችሇው ጉዲይ ባሳሇፍነው ዓመት አጋጥሞ በርብርብ ሇማቃሇሌ የተሞከረው ከአየር ንብረት ሇውጥ ጋር

ከአንዴ ሳምንት በፊት በወጡ ተከታታይ መመርያዎች፣ ባንኮች በብሔራዊ ባንክ ያስቀምጡ የነበረውን አምስት በመቶ መጠባበቂያ

የተያያዘው ችግር እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡ ባሌተሇመዯ ሁኔታ ጂቡቲ ዝናባማ አገር እየሆነ መጥቷሌ ያለት ዋና ሥራ አስፈጻሚው፣

ገንዘብ ወዯ አሥር በመቶ ማሳዯግ እንዲሇባቸው መዯንገጉ ይታወሳሌ፡፡

በወዯቡ ያለት አገሌግልቶች ሇዝናባማ የአየር ፀባይ የተዘጋጁ ስሊሌሆኑ፣ የወዯብ ማሽነሪዎች በተዯጋጋሚ ጊዜ እንዯሚበሊሹና

ከዚህም በተጨማሪ ባንኮች ከእያንዲንደ ከሚሰጡት ብዴር አንዴ በመቶ ሇቦንዴ ግዥ ማዋሌ እንዯሚኖርባቸውም በቅርቡ በወጣ

ተጨማሪ የወዯብ ማሽነሪዎች እንዱገዙ ጥያቄ መቅረቡን ጠቁመዋሌ፡፡

መመርያ የተዯነገገ ሲሆን፣ የኢንሹራንስ ኩባንያዎችም ከሚያገኙት ዓመታዊ ትርፍ 15 በመቶ ሇቦንዴ ግዥ ማዋሌ አሇባቸው

ላልች የወዯብ አማራጮችን ከመጠቀም ወዯኋሊ እንዯማይባሌና ወዯ በርበራ መሄዴም አስፈሊጊ ከሆነ ዝግጅቶች ተዯርገው

ተብሎሌ፡፡ እንዱህ ያለ አዲዱስ መመርያዎች በባንኮች ሊይ ጫና የሚያሳዴሩ መሆናቸውን፣ አሁን ዯግሞ ሇግምጃ ቤት ሰነዴ ሊይ

የሚኬዴ ይሆናሌ ብሇዋሌ፡፡

የተጫረቱበትን ገንዘብ አስቸኳይ ጉዲይ ሲገጥማቸው መሌሰው በመውሰዴ ይጠቀሙበት የነበረውን አሠራር ሲሇወጥ ጫናውን

ዯርጅቱ በተያዘው የበጀት ዓመት ትኩረት ሰጥቶ ከሚሠራባቸው ጉዲዮች የመርከብ ዳሜሬጅን መቀነስ እንዯሆነ ገሌጸው፣ የኮቪዴ-

የበሇጠ ያዯርግባቸዋሌ ተብሎሌ፡፡

19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትል የመርከብ ማጓጓዣ ዋጋ ከሚታሰበው በሊይ በመናሩ፣ የዓሇምን የመርከብ ሥምሪት ቁጥጥር
በአሜሪካና በቻይና ሊይ በመውዯቁ ያሇውን ሁኔታ ታሳቢ በማዴረግ ወዯብ የሚዯርሱ ጭነቶችን በወቅቱ ማንሳት ወሳኝ እንዯሆነ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ተጠቅሷሌ፡፡

https://www.ethiopianreporter.com/article/23228



እንዯ አቶ ሮባ ገሇጻ፣ የመርከብ የጭነት ዋጋ ከዓመት በፊት ከነበረው አሥር እጥፍ ነው ያዯገው፡፡ ይህም ታይቶ የማይታወቅ ነው
ብሇዋሌ፡፡ በወረርሽኙ ምክንያት በነበረው የእንቅስቃሴ ገዯብ ምክንያት ሳይንቀሳቀሱ የቆዩ ጭነቶች በመኖራቸው ሇማንሳት
በሚዯረገው ሒዯት ወረፋዎች መብዛታቸውን፣ ባሌተሇመዯ ሁኔታ ቻይና ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ መርከቦች ወረፋ እየጠበቁ
መሆናቸው፣ በሁሇትና በሦስት ቀናት መርከብ የሚስተናገዴበት አሠራር እስከ 23 ቀናት እየፈጀ መሆኑ፣ በተሇይ በቻይና አሁን
የሞንሱን አየር ፀባይ ላሊው ችግር መሆኑን አውስተዋሌ፡፡
ከሊይ የተጠቀሱት ችግሮች የኮንቴይነር አቅርቦትን እንዲስተጓጎለ የጠቀሱት አቶ ሮባ፣ ከዚህ ሁለ በሊይ የዕቃዎች ዋጋ በከፍተኛ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሰባት ኩባንያዎች የከፍተኛ
ዯረጃ የማዕዴን ምርት ፈቃዴ እንዱሰጥ ተጠየቀ

ሁኔታ እንዲዯገና የዩሪያ፣ የዴንጋይ ከሰሌና የብረት ምርቶች ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ታይቶበታሌ ብሇዋሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ
መርከብ መቆም የሇበትም በሚሌ ትኩረት ተሰጥቶ፣ አቅምን በዚህ ሊይ አጎሌብቶ እየተሠራ እንዯሆነ ዋና ሥራ አስፈጻሚው

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከ47 ቢሉዮን ብር በሊይ ገቢ ሇሚያስገኙ ሰባት ኩባንያዎች፣ የከፍተኛ ዯረጃ ማዕዴን ምረት ፈቃዴ

አስታውቀዋሌ፡፡

እንዱሰጥ ተጠየቀ።

ከወዯብ አገሌግልት አሰጣጥ አኳያ በሞጆ ዯረቅ ወዯብ በጥሩ ሁኔታ አገሌግልት የሚሰጥበት ሁኔታ ተመቻችቷሌ የተባሇ ሲሆን፣

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበው የውሳኔ ሏሳብ ሇመጀመርያ ጊዜ የከፍተኛ ዯረጃ የብሮሚንና የክልሪን ማዕዴን ምርት ፈቃዴ

ጭነት ወዯብ ሊይ እንዲይቆይና በባቡር የሚመጣ ጭነት እንዱሁ በቶል እንዱራገፍ፣ በተሇይም የአፈር ማዲበሪያን መቀበሌ

እንዱሰጥ የተጠየቀበት እንዯሆነ የሪፖርተር ምንጮች ገሌጸዋሌ።

የሚያስችለ ሁሇት መጋዘኖች ተሠርተው መጠናቀቃቸው ተመሌክቷሌ፡፡
ከሁሇት ቢሉዮን ብር በሊይ የወጣበትና 34 ሔክታር መሬት ሊይ ያረፈው ዘመናዊው የዴሬዯዋ ዯረቅ ወዯብ፣ በተያዘው የበጀት
ዓመት ወዯ ሥራ እንዯሚገባ ተገሌጿሌ፡፡ በተያዘው የበጀት ዓመት ትሌቅ ተግዲሮት ይሆናሌ ተብል የሚጠበቀው የመርከብ

በጥቅለ ወዯ ምርት ሇመግባት የከፍተኛ ዯረጃ የምርት ፈቃዴ እንዱሰጣቸው የተጠየቀው ሇሰባት ኩባንያዎች ሲሆን፣ የኩባንያዎቹ
አጠቃሊይ ካፒታሌ 18.58 ቢሉዮን ብር እንዯሆነ ምንጮች ገሌጸዋሌ።

የማጓጓዣ ዋጋ ንረትና የኮንቴይነር እጥረት እንዯሆነ ያስታወቁት አቶ ሮባ፣ በቅርቡ ከተገዙት አምስት ሺሕ ኮንቴይነሮች በተጨማሪ

ከማዕዴንና ነዲጅ ሚኒስቴር የማዕዴን ምርመራ ፈቃዴ ወስዯው አዋጭ የወርቅ ምርመራ ሲሠሩ የነበሩ አራት የወርቅ ማዕዴን

በቅርቡ አምስት ሺሕ ኮንቴይነሮች እንዯሚገዙ አስታውቀዋሌ፡፡

ኩባንያዎች፣ ሁሇት የእምነበረዴ፣ ከጨዋማ ሏይቅ የብሮሚንና የክልሪን ማዕዴን ፍሇጋ በማከናወን ሊይ የነበረ አንዴ ኩባንያ

የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ላሊው ችግር ሉሆኑ ከሚችለ ጉዲዮች ተጠቃሹ እንዯሆነ ያወሱት አቶ ሮባ፣ የጂቡቲ ወዯብ ዕቃዎችን

ናቸው።

የማስተናገዴ አቅም በጭነት መጠኑ ሌክ አሇማዯጉ ላሊው ችግር እንዯሆነ አብራርተዋሌ፡፡ በወዯቡ የሚስተናገደ ጭነቶች መጠን
በከፍተኛ ሁኔታ እያዯገ ቢሆንም፣ ማሽነሪዎች ግን ከጊዜ ወዯ ጊዜ በብሌሽት ምክንያት የሚቆሙበት ሁኔታ እንዯሚስተዋሌ

የማዕዴንና ነዲጅ ሚኒስቴር የሕግ፣ የቴክኒክና የኢኮኖሚ ባሇሙያዎች ቡዴን በማቋቋም የኩባንያዎቹን ማመሌከቻ ገምግሟሌ።

ገሌጸው፣ የማሽነሪና የአየር ሁኔታው ተጨማምሮ ስሇማይቻሌ ይህ ጉዲይ ራሱን የቻሇ ፈተና እንዯሚሆን አስታውቀዋሌ፡፡

በዚህም የኩባንያዎቹን የምርት ቦታና ዓይነት፣ መነሻ ካፒታሊቸውን፣ የፕሮጅክቶቹ አዋጭነትና ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ እንዯ

የአገሪቱ የግዥ ሥርዓት ችግር ላሊው ያሌተፈታ መሠረታዊ ጉዲይ እንዯሆነ የጠቀሱት ዋና ሥራ አስፈጻሚው፣ ግዥ በተፈሇገው

ገመገመ፣ እንዱሁም የባሇሙያዎቹ አስተያየትን በማከሌ የውሌ ስምምነት ዴርዴር ከኩባንያዎቹ ጋር አዴርጎ የመጨረሻ የውሳኔ

ጊዜ ስሇማይካሄዴ የመርከብ ጭነቶችን እንቅስቃሴ እንዯሚያዛባና በተሇይ የስንዳና የማዲበሪያ ግዥ ሒዯት ትንሽ አስቸጋሪ

ሏሳቡን ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ማቅረቡን ከምንጮች የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ።

እንዯሆነ ጠቁመዋሌ፡፡ የጭነት ተሸከርካሪዎች ቁጥር እጥረት እንዯቀዯሙት ጊዜያት ሁለ የተሇመዯ መሆኑን ዋና ሥራ አስፈጻሚው
ገሌጸው፣ በአብዛኛው ወዯ ወዯብ የሚሄደ ተሸከርካሪዎች የዕርዲታ እህሌ ጭነው አሌተመሇሱም እየተባሇ ስሇሆነ የዕርዲታ

ኩባንያዎቹ ከ47 ቢሉዮን ብር በሊይ ገቢ እንዯሚያስገኙ jአዋጭነት ጥናት መገመቱን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡

ፍሊጎቱም እያዯገ ከመሄደ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችን ማሰማራት አስፈሊጊ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ ከዚህ አኳያ ያሇው

ከፍተኛ የወርቅ ማዕዴን የማምረት ፈቃዴ የጠየቁት አራት ኩባንያዎች ሇመሰማራት የጠየቁበት የወርቅ ክምችት የሚገኘው

ብቸኛ አማራጭ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎችን መግዛት እንዯሆነ ታሳቢ ተዯርጎ፣ መንግሥት 3,200 ያህሌ የጭነት ተሸከርካሪዎችን

በጋምቤሊ ክሌሌ ሲሆን፣ ብሮንዝና ክልሪን ሇማምረት ከፍተኛ የማዕዴን ማምርት ፈቃዴ የጠየቀው ኩባንያ ዯግሞ በአፋር ክሌሌ

በተሇያዩ ተቋማት አማካይነት እንዱገዙ ትዕዛዝ ሰጥቶ እየተሄዯበት እንዯሆነ አቶ ሮባ አስረዴተዋሌ፡፡

የሚገኘውን ክምችት ሇማምረት መጠየቁን መረጃው ያመሇክታሌ።



ሇተጨማሪ መረጃ፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡

https://www.ethiopianreporter.com/article/23290



https://www.ethiopianreporter.com/article/23229



ገፅ 6

የንግደ ማህበረሰብ እና አምራቾች ባሇሃብቶች ሃገርን የማሻገር

መቀመጫቸውን

ትሌቅ ሃሊፊነት ያሇባቸው መሆኑ ተገሇፀ

በኢትዮጵያ

መንግስት በአሁኑ ወቅት የህሌውና ዘመቻ እያዯረገ ባሇበት ወቅት አንዲንዴ ስግብግብ ነጋዳዎች በሚፈጥሩት አሊስፈሊጊ የዋጋ ጭማሪ

እንዲሊቸው ገሇጹ

ጅቡቲ

ዘመናዊ

ያዯረጉ

ቄራ

ባሇሃብቶች

ሇመገንባት

ፍሊጎት

በተሇይ በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ የሚገኙ የህብረሰብ ክፍልች ሊይ አሊስፈሊጊ የኢኮኖሚ ጫና እየተፈጠረ እንዯሚገኝ በንግዴና ኢንደስትሪ
ከተሇያዩ የአፍሪካ አገራት የተውጣጡ መቀመጫቸውን ጅቡቲ ያዯረጉ ባሇሀብቶች በኢትዮጵያ ዘመናዊ ቄራ ሇመገንባት

ሚኒስቴር የኮሙኑኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ወ/ሮ አበባ ታመነ ገሌጸዋሌ፡፡

ፍሊጎት እንዲሊቸው ገሌጸዋሌ።

የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር የጉዲዩን አሳሳቢነት በመረዲት ችግሩን በዘሊቂነት ሇመቅረፍ ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር

ባሇሀብቶቹ በኢትዮጵያ ሇሦስት ቀናት የኢንቨስትመንት ጉብኝትያዯረጉ ሲሆን፥ ከከፍተኛ የመንግስት ባሇስሌጣናት ፣

በቅንጅት እየሰራ እንዲሇ የገሇጹት ዲይሬክተሯ በዚህ በቅንጅት በተሰራው ስራ ሇውጦች መታየታቸውን አመሊክተዋሌ፡፡

ከሚመሇከታቸው የሥራ ሃሊፊዎች እንዱሁም በአገሪቱ ካለ የግለ ዘርፍ ተወካዮች ጋር ተወያይተዋሌ።

ሇዚህ ዓይነት እኩይ ተግባር የአንበሳውን ዴርሻ የሚወስዯው በግብይት ሂዯቱ ሊይ ምንም እሴት የማይጨምሩ የህገ-ወጥ ዯሊልች

በዚሁ ወቅት የሌዐካን ቡዴኑ ኃሊፊ ሙስጠፋ ጃማ፥ አዱሱ የሚገነባው ዘመናዊ ቄራ ሇእርዴ የሚቀርቡ እንስሳቶችን
ከማዯሇቢያ አንስቶ እስከ እርዴ የሚኖረውን ሂዯት ሇአውሮፓ እና ላልች ዯረጃቸውን ሇጠበቁ ገበያዎች ሙለ መረጃ

እንቅስቃሴ እንዯሆነና ሚኒስቴር መ/ቤቱ በሃገር አቀፍ ዯረጃ ከተቋቋመው ግብረ-ሃይሌ ጋር በመሆን በነዚህ ህገ-ወጥ አካሊት ሊይ እርምጃ

ሇማቅረብ የሚያስችሌ መሆኑን ገሌጸዋሌ።

መወሰደን ዲይሬክተሯ ገሌጸዋሌ፡፡

በተጨማሪም መርሃግብሩ ተግባራዊ ሲዯረግ የመዴኃኒቶችን እና የእንስሳት ጤና አያያዝን እንዱሁም የእርባታ

ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በሰራቸው የተሇያዩ የቅንጅት ስራዎች ሇውጦች ቢታዩም ነገር ግን አሁንም በቀጣይ መሰራት የሚገባቸው

ቴክኖልጂን በማስተዋወቅ ሇአርሶና አርብቶ አዯሩ ሕይወት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋሌም ነው ያለት።
ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃሊፊዎቹም፥ ባሇሀብቶቹ መንግስት ቅዴሚያ በሚሰጣቸው ዘርፎች በአንደ ሊይ ሇመስራት

በርካታ የቤት ስራዎች እንዲለም ወ/ሮ አበባ አሌሸሸጉም ፡፡

ሊሳዩት ጥሌቅ ፍሊጎት አመስግነዋሌ።

ኢትዮጵያ አዱስ መንግስት ሇመመስረት መባቻ ሊይ ባሇችበት ወቅት ይህ በአሁኑ ወቅት በጁንታው ዯጋፊዎች እና በግብረአበሮቹ

አያይዘውም እንዯ እነዚህ ያለ እቅድች በመካከሇኛው ምስራቅ ካለ ባህሊዊ ገቢያዎች ውጭ ያለትን ገቢያዎችን

እየተዯረገ ያሇው የኢኮኖሚ አሻጥር በምንም መሌኩ ሃገርን ከማፈረስ ስሇማይተናነስ ተቀባይነት እንዯላሇው ወ/ሮ አበባ አስረዴተዋሌ፡፡

እንዯሚያሰፉም ተናግረዋሌ።
ኢትዮጵያ በአህጉሪቱ በእንስሳት ሀብት ቀዲሚ አገር ብትሆንም እስካሁን ከዘርፉ የተገኘው ውጤት በጣም ዯካማ

ሇቀጣይቷ ኢትዮጵያ የንግደ ማህበረሰብ እና የአምራች ባሇሃብቶች ሚና የጎሊ ሚና እንዲሇው የገሇጹት ዲይሬክተሯ እነዚህ አካሊትም

በመሆኑ እነዚህን ሰፊ ዕዴልች ሇመጠቀም ብዙ መስራት ይገባሌም ነው ያለት።

ከትርፋቸው ይሌቅ ሃገርን ወዯ የማሻገር ዓሊማ ብቻ ይዘው መንቀሳቀስ እንዯሚገባቸው እና አዱስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር በመቆም

የስጋ ማቀነባበሪያ ፋብሪካው ሥራ ሲጀምር በቀን 600 በሬዎች ፣ 5 ሺህ በጎች እና ፍየልች እንዱሁም 100 ግመልችን
በመጀመሪያው ዙር የማምረት አቅም ይኖረዋሌ ተብሎሌ።

ኢትዮጵያን ሇማስቀጠሌ በጋራ እንዱሰሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.facebook.com/Ethiopia-Ministry-of-Trade-and-Industry-924090991312922/





https://www.fanabc.com/በቀመጫቸውን-ጅቡቲ-ያዯረጉ-ባሇሃብቶች-በ/

በአራተኛው የንግዴ ትርኢት ሊይ የ10 የተሇያዩ አገራት የኤክስፖ 2020 ደባይ የኢትዮጵያ ፖቪሉዎን ሇጉብኝት
ኩባንያዎች ይሳተፋለ ተባሇ

በይፋ ተከፈተ

በግብርና፣ ምግብና መጠጥ ማቀነባበርና የፕሊስቲክ ህትመት የንግዴ ትርኢት የ10 የተሇያዩ አገራት ኩባንያዎች እንዯሚሳተፉ
አዘጋጅጆቹ ተናገሩ።

በደባይ በሚካሄዯዉ ኤክስፖ 2020 በትሊንትናው ዕሇት የኢትዮጵያ ፓቪሉዮን ዯማቅ የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ተካሂዶሌ።

አራተኛው የኢትዮጵያ የግብርና፣ ምግብና መጠጥ ማቀነባበርና የፕሊስቲክ ህትመት የንግዴ ትርኢት ከጥቅምት 4 እስከ 6 ቀን

በመክፈቻ ፕሮግራሙ ሊይ የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስትር ዳኤታ አምባሳዯር ምስጋና አረጋ እና የኤክስፖ 2020 ደባይ የኢትዮጵያ

2014 ዓ.ም በአዱስ አበባ ይካሄዲሌ።

ኮሚሽነር ጄኔራሌ፣ አምባሳዯር እየሩሳላም አምዯማሪያም በደባይ የኢፌዱሪ ቆንስሌ ጄኔራሌ እንዱሁም የንግዴና ኢንደስትሪ ኃሊፊዎች

የንግዴ ትርኢቱ አዘጋጅ የሆኑት ፌር ትሬዴ እና የፕራና ኤቨንት አዘጋጆች ከተሇያዩ ተሳታፊ አገራት ኤምባሲ ተወካዮች ጋር

በደባይና ሰሜን ኤምሬቶች የተሇያዩ አዯረጃጀት ኃሊፊዎችና የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋሌ።

በጋራ መግሇጫ ሰጥተዋሌ።
የፕራና ኤቨንት ማኔጅንግ ዲይሬክተር አቶ ነብዩ ሇማ፤ መንግስት የኢንደስትሪ ፓርኮችን በከፍተኛ ወጪ መገንባቱን
አንስተዋሌ።
የንግዴ ትርኢትና ባዛር በኢንደስትሪ ፓርክ የሚሰሩ ባሇሃብቶች ዓሇም የዯረሰበትን የቴክኖልጂ ዯረጃ እና ተሞክሮ ሇመቅሰምና
አሊማቸውን ሇማሳዯግ ሚናው የጎሊ መሆኑን ጠቅሰዋሌ።

ኤክስፖው በፈረንጆቹ ከጥቅምት 1 ቀን 2021 እስከ መጋቢት 31 ቀን 2022 ዴረስ የሚቆይ መሆኑ ተመሊክቷሌ፡፡
አምባሳዯር ምስጋናዉ አረጋ ባዯረጉት ንግግር፥ የደባይ ኤክስፖ 2020 የአገራችንን ባህሌ፣ ታሪክ፣ የቢዝነስና ኢንቨስትመንት ዕዴልች
እንዱሁም የቱሪስት መስህብን ሇማስተዋወቅና ገጽታችንን ሇመገንባት ትሌቅ ዴርሻ እንዲሇዉ ገሌጸዋሌ።

በንግዴ ትርኢቱ በኢትዮጵያ የሚገኙ የተሇያዩ ኩባንያዎች እንዱሁም ከቱርክ፣ ጀርመን፣ ኢጣሉያ፣ ፈረንሳይ፣ ህንዴን ጨምሮ

ኢትዮጵያ እንዯ አገር በፖቪሉዎን(Pavilion) እንዯምትካፈሌና ተሳትፎዋን የተመሇከተ ገሇጻ አዴርገው፥ ሇዝግጅቱ መሳካት በደባይና

የ10 አገራት 40 ኩባንያዎችና ዴርጅቶች ይሳተፋለ ማሇታቸውን ኢዜአ ዘግቧሌ።

ሰሜን ኤምሬቶች የተሇያዪ አዯረጃጀት ኃሊፊዎች፤ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሇሚኖሩ ህፃናትና ሇተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስት

የፌር ትሬዴ መስራች ማርቲን ማሬዝ፤ የንግዴ ትርኢቱ የእውቀትና የሌምዴ ሌውውጥ ሇማዴረግ ጠቃሚ መሆኑን

ምስጋና አቅርበዋሌ ።

አብራርተዋሌ።
በዚህም የሀገር ውስጥ አምራቾች የእውቀት ሽግግር ሇመፍጠርና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ሇማምረት እዴሌ

በኤክሰፖዉ የኢትዮጵያ ምርቶች የሚቀርቡበት፣የቱሪዝም ተዯራሽነት የምናሳዯግበት እንዱሁም የኢንቨስትመንት እዴልችን

የሚፈጥር ነው ብሇዋሌ።

የምናስተዋወቅበት ትሌቅ መዴረክ ነው ብሇዋሌ።

በንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር የአግሮ ኢንደስትሪ ፓርክና ኢንደስትሪ ሌማት ማስተባበሪያ ዲይሬክተር አቶ አያሌነህ አባዋ
ኢትዮጵያ የተሇያዩ ብሄር ብሄረሰቦች መገኛ የሃይማኖቶች መቻቻሌ አብሮነት በሚገሌጽና ኢትዮጵያ እንዯ አገር ምዴረ ቀዯምት( Land

ኢትዮጵያ ሇኢንደስትሪ ሌማት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት እየሰራች መሆኑን ገሌጸዋሌ።

of Origin and Opportunity) በሚለ መሪ ቃልች ዲያስፖራዉን ያሳተፉ ሌዪ ሌዪ ዝግጅቶች በስዴስት ወራት ዉስጥ እንዯሚቀርቡና
እንዱጎበኙ በዴጋሚ ጥሪ ተሊሌፏሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/ በአራተኛው-የኢትዮጵያ-የንግዴ-ትርኢት-የ10/

 

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.facebook.com/Ethiopia-Ministry-of-Trade-and-Industry




ገፅ 7
የቆዲ ሃብትን በአግባቡ ሇመጠቀም በዘርፉ የሚስተዋለ
ችግሮችን መቅረፍ ተገቢ ነው

ሇኢትዮጵያ ባንኮች አፍሪ ኤግዚም ባንክ ግማሽ
ቢሉዮን ድሊር ብዴር ሉሰጣቸው ነው ተባሇ
የአፍሪካ ኢምፖርት-ኤክስፖርት ባንክ (አፍሪ ኤግዚም ባንክ) ሇኢትዮጵያ ባንኮች ግማሽ ቢሉየን ድሊር ብዴር ሇማቅረብ

ኢትዮጵያ የበርካታ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መገኛ መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ እነዚህ ብሄርብሄረሰቦችና ህዝቦችም የየራሳቸው እምነቶች እና

ማጽዯቁን ይፋ አዯረገ።

ባህልች ያሎቸው ሲሆን የሃይማኖት ስርዓታቸውን በተሇያዩ መንገድች ይከውናለ፡፡ ሃይማኖታዊ ስርዓት ከሚከውንባቸው ተግባራት ውስጥ

የአፍሪካ ኢምፖርት-ኤክስፖርት ባንክ (አፍሪ ኤግዚም ባንክ) ሇአህገራዊ ንግዴ ትስስርና ሌማት የማጎሌበት ዓሊማ

አንደ የእርዴ ስርዓት ሲሆን ሀገራችን በተሇያዩ ጊዜያት በሚከበሩ ሃይማታዊ በዓሊት ጊዜ ሇሚፈጸም እርዴ የሚውሌ የእንሰሳት ሀብት ባሇቤት

በማንገብ በአውሪፓዊያኑ 1993 በግብጽ – ካይሮ የተቋቋመ የፋይናንስ ተቋም ነው።

ናት፡፡ በየዓመት በዓሊቱ ከሚፈጸሙ የእንስሳት እርድች የሚገኘው ቆዲ ዯግሞ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ምንጭ የሆነ ላሊኛው ጸጋ ነው፡፡

ኢትዮጵያ መስራችና ባሇዴርሻ የሆነችበት አፍሪካ ኤገዚም ባንክ 51 የአፍሪካ አገራት በአባሌነት አቅፏሌ።

ይሁን እንጂ ዓመት በዓሌ በመጣ ቁጥር በሚፈጸሙ በርካታ የእንሰሳት እርዴ የሚገኘውን ቆዲ ጥቅም ሊይ በማዋሌ ሌናገኝ የምንችሇውን
በሚሉዮኖች የሚቆጠር የውጪ ምንዛሬ እያጣነው እንገኛሇን፡፡ በየዓመት በዓሊቱ በሚፈጸም በርካታ የቁም እንስሳት እርዴ የጥሬ ቆዲና ላጦ
ምርት የሚገኝ ሲሆን ይህ የቆዲ ምርት በተገኘው አቅርቦት መጠን ጥቅም ሊይ ሲውሌ አይስተዋሌም፡፡ ሇዚህም በምክንያትነት ከሚጠቀሱት
ጉዲዮች ውስጥ ዘርፉን ሇማሳዯግ ጠንካራ ቅንጅታዊ አሰራር አሇመዘርጋቱ እና በአሁኑ ወቅት ያሇው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ምክንያት መሆኑን
የቁም እንሰሳት ግብይትና ማስፋፊያ ዲይሬክተር አቶ ዳስነት በሊይ ይናገራለ፡፡

የአፍሪ ኤግዚም ባንክ የዯንበኞች ግንኙነት ዓሇም አቀፍ ዲይሬክተር ረኔ አዋምበንግ እንዲለት፤ ባንኩ ከላልች አፍሪካዊ
ባንኮች ጋር መወዲዯር ሳይሆን በፋይናንስ ዘርፍ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ሇመፍታት ይሰራሌ።
እስካሁንም ከ25 ቢሉዮን ድሊር በሊይ በአፍሪካ ንግዴ ፋይናንስ ዘርፍ ሇፕሮጀክቶች ዴጋፍ ማዴረጉን ተናግረዋሌ።
ሊሇፉት ዓመታት በአፍሪካ መንግስታት ፋይናንስ ዘርፍ ትሌቅ ዴጋፍ ሲያዯረግ መቆየቱን ገሌፀው፤ በኮቪዴ-19
ወረርሽኝም ከሦስት ቢሉዮን ድሊር በሊይ ዴጋፍ ማቅረቡን ተናግረዋሌ።
አሁንም ተጨማሪ ሇጸረ ኮቪዴ ክትባት ግዥ የሚውሌ ከሁሇት ቢሉዮን ድሊር በሊይ ገንዘብ ሇማቅረብ ከአፍሪካ

በተዯጋጋሚ ጊዚያት እንዯተገሇጸው የኢንደስትሪ ዘርፍ ወዯፊት መጓዝ የሚችሇው ከግብርና ዘርፍ ጋር ያሇውን ሁለ አቀፍ ትስስር ጠብቆ

ህብረትና ከላልች ባሇዯርሻ አካሊት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑንም አመሌክተዋሌ።

መጓዝ ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ ይህ ማሇት በሃገራችን የቆዲ ኢንደስትሪ ሉኖር የሚችሇው እና ያሇንን እምቅ የቆዲ ሃብት መጠቀም የምንችሇው

የኢትዮጵያ ባንኮች በኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ባስከተሇው ዓሇም አቀፍ የኢኮኖሚ ውዴቀት ውስጥ ሆነው በፈጣን ሇውጥ ሊይ

የቁም እንሰሳት ሃብታችን ሊይ በትክክሌ መስራት ስንችሌ ብቻ ነው፡፡ ሇዚሁም የግብርና ኤክስቴንሽን አገሌግልትን በተሇይም በአርብቶ አዯር

እንዯሚገኙ ገሌጸዋሌ።

አከባቢ በተገቢው የእንስሳት አረባብ ዘዳ መተግበር ሲቻሌ ነው፡፡ የዚህ አገሌግልት ትግበራ በዘመናዊ የእንስሳት ዝርያ ማሻሻያ ሊይ እና

ከ110 ሚሉዮን ህዝብ በሊይ ያሊት ኢትዮጵያ በተሇይም የአፍሪካ ቀንዴ ምቹ ገበያ እንዯሆነች ገሇጸው፤ ባንኩ በፓን

እንሰሳቱ በቁም እያለ መዯረግ ስሇሚገባው ጥንቃቄ

አፍሪካ ማዕቀፍ የአፍሪካ አገራት መካከሌ የሚዯረግ የንግዴ ሌውውጥ እንዱሰጥ ዴጋፍ እንዯሚያዯርግ አብራርተዋሌ።

የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን ሊይ ትኩረት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ የግብርናው

ዘርፍ አሇመዘመን እና በተሇይ በአርብቶ አዯር አከባቢ ሇሚኖሩ የህብረሰብ ክፍሊችን ገበያ ተኮር የግብርና ኤክስቴንሽን አገሌግልትን በአግባቡ

ባንኩ በኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ሇተመታው የአፍሪካ ኢኮኖሚ ማገገሚያም ሶስት ቢሉዮን ድሊር ሇባንኮች ዴጋፍ መስጠቱን

ተዯራሽ አሇመሆን በእንሰሳቱ ዘርፍ ያሇንን እምቅ ሃብት ሇመጠቀም ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት

ገሌጸዋሌ።

እንዯሚገባ ዲይሬክተሩ

በአጽንኦት

አስረዴተዋሌ፡፡ ይህንን አሰራር ተግባራዊ ሇማዴረግ በአርብቶ አዯር አከባቢዎች ጠንካራ ሚና መጫወት የሚችሌ አመራር እና ባሇሙያ

በኢትዮጵያ የተዘጋጀው መዴረክ ዓሊማም ከኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት ጋር በጋራ ሇመስራት በሚቻሌባቸው ጉዲዮች

ማፍራት አማራጭ የላሇው ጉዲይ ነው፡፡

ሊይ ሇመምከር ስሇመሆኑ አንስተዋሌ።
ይህም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ዕዴገት አጀንዲዎች ማስፈጸም በሚያስችለ ዘርፎች ሇመዯገፍ በኢትዮጵያ ሇሚገኙ ባንኮች

ላሊው ትኩረት ሉሰጠው የሚገባው ጉዲይ የእንሰሳቱ የግብይት ሂዯት ነው፡፡ የእንሰሳት የግብይት ስርዓቱ አርብቶ አዯሩን፣ ከፊሌ አርብቶ
አዯርና አርሶ አዯሩን ተጠቃሚ የሚያዯርግ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ማሇት አርብቶ አዯሩ እንሰሳቱን በአቅራቢያው በሚገኙ የገበያ
ማዕከሊትን ተጠቅሞ መሸጥ የሚያስችሇው ስርዓትን መዘርጋት እንሰሳቱን ከእንግሌት መታዯግ መሆኑም ሉሰመርበት የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡

500 ሚሉዮን ድሊር ብዴር ሇመስጠት ባንኩ ውሳኔ ማሳሇፉን ተናግረዋሌ።
ባንኩ ካሁን በፊት በኢትዮጵየ በአጠቃሊይ በተሇያዩ ዘርፎች ከአንዴ ቢሉዮን ድሊር በሊይ ዴጋፍ ማዴረጉን
አስታውሰዋሌ።

በእርዴ ወቅት ሇጥሬ ቆዲና ላጦ ሃብታችን ጥንቃቄ አሇመስጠት ከቆዲና ላጦ ሃብታችን ማግኘት የሚገባንን ጥቅም እንዲናገኝ ያዯረገን

በመስከረም መጨረሻም ሁለም ሂዯቶች ከባንኮች ጋር ከተፈጸሙ በኋሊ ብዴሩ እንዯሚቀርብም ግምታቸውንም

ላሊኛው ችግር ነው፡፡ ከእንሰሳት የምናገኘው ዋንኛው ምርት ስጋ ቢሆንም ከስጋ በተጓዲኝ በእርዴ ወቅት በሰፊው የሚመረተው ጥሬ ቆዲና

ገሌጸዋሌ፤ ሇእያንዲንደ ባንክ ምን ያህሌ ገንዘብ እንዯሚቀርብሊችውም አሳውቀናሌ ብሇዋሌ።

ላጦም ቀሊሌ የማይባሌ ኢኮኖሚያዊ ፋይዲ ያሇው ሀብት ነው፡፡ ሆኖም አሁን ባሇው ነባራዊ ሁኔታ በእርዴ ወቅት ሇስጋ የሚዯረገውን

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ገዥ ድክተር ይናገር ዯሴ በበኩሊቸው፤ ባንኩ በአፍሪካ አገራት መካከሌና አፍሪካን ከዓሇም ጋር

ጥንቃቄ ያህሌ ሇቆዲና ላጦ ጥንቃቄ ተሰጥቶታሌ ማሇት አይቻሌም፡፡

ያሊትን ንግዴ ሇማሳሇጥና በንግዴ የማስተሳሰር ዓሊማ ይዞ መቋቋሙን ተናግረዋሌ።
ከአፍሪ ኤግዚም ባንክ በርካታ የአፍሪካ አገራት ብዴሮችና ላልች አገሌግልቶችን ተጠቃሚ መሆናቸውን ገሌጸው፤

በተሇይ የበግና የፍየሌ እርዴ የሚከናወነው በባህሊዊ መንገዴ በየቤቱና በየሰፈሩ ውስጥ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት በዓመት በዓሌ ወቅት

ኢትዮጵያ መስራች በሆነችበት ኤግዚም ባንክ እስካሁን ተጠቃሚ እንዲሌነበረች ገሌጸዋሌ።

በሚዯረግ ዕርዴ ሊይ ሇቆዲና ላጦ ሌዩ ትኩረት እየተጠው ባሇመሆኑ በበዓሌ ወቅት የሚቀርበው የቆዲ ምርት በአብዛኛው በዕርዴና ከዕርዴ

አፍሪ ኤግዚም ባንክ ሇአፍሪካ ነጻ የንግዴ ቀጣና ትስስር ስኬት አንደ አሳሊጭ ተቋም መሆነን ገሌፀው፤ እንዯላልች

በኃሊ ባሇው ተገቢ ያሌሆነ አያያዝ ሃገሪቱ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እያገኘች አይዯሇም፡፡

ዓሇም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ሁለ በአዱስ አበባ ቅርንጫፍ እንዱከፍትም ጥያቄ አቅርበዋሌ።

በዚህም የተነሳ በበዓሊት ማግስት በበርካታ አካባቢዎች ቆዲ በመጣለ የተነሳ ሇአካባቢ ብክሇት መንስኤ እየሆነ ይገኛሌ፡፡ ምንም እንኳን
በሃገራችን ዘመናዊ ቄራዎች በየአቅራቢያው ባይኖሩም

ባለት ቄራዎች እንኳን ተጠቅመን በባህሊዊ መንገዴ የሚከናወኑ ዕርድችን ማስቀረት

ብንችሌ እና ከእርደ በኋሊ ቆዲው ሳይበሊሽ በጥንቃቄ በማዘጋጀት በየአከባቢው ሇሚገኙ የቆዲ ተረካቢዎች ማስረከብ ቢቻሌ ይህንን ችግር

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከአፍሪካ የገቢና ወጪ (ኢምፖርት ኤክስፖርት) ባንክ ጋር በቅርበት ሇመስራት ቁርጠኛ
መሆኑን ገሌጸዋሌ።
ኢትዮጵያ እስካሁን ከባንኩ ጋር ተጠቃሚ ያሇሆነችው የኢትዮጵያ ባንኮች ከውጭ ባንኮች መበዯር እንዲይችለ የሕግ
ከሇሊ ስሇነበር መሆኑን አንሰተዋሌ።

ሇመቅረፍ ሁነኛ መፍትሄ መሆኑ አጠያያቂ ጉዲይ አይዯሇም፡፡

ከሕግ ማዕቀፍ ባሻገር የኢትዮጵየ ባንኮች ከአፍሪካ የፋይናንስ ተቋማት በጋራ ሇመስራት ሌምዴ ዯካማ እንዯነበር
ሇቆዲ እና ሇቆዲ ውጤቶች ማዘጋጃ የሚሆኑ የኬሚካሌና የጨው አቅርቦት እጥረትና የዋጋ መናር ችግር ሃገራችን ከቆዲ ሃብት ማግኘት

ገሌጸው፤ በቀጣይ ግን “ይህን እዴሌ ሇመጠቀም እንሰራሇን” ነው ያለት።

የሚገባትን አንጻራዊ ተጠቃሚነት እንዲታገኝ ያዯረጋት አንደ ምክንያት ነው፡። ይህንን ትሌቅ ተግዲሮት ሇመቅረፍ የንግዴና ኢንደስትሪ

የአፍሪካ ነጻ የንግዴ ቀጣና እንዱሳሇጥ ከሚያዯርጉት አካሊት አንደ አፍሪ ኤግዚም ባንክ መሆኑን ተናግረዋሌ።

ሚኒስቴር ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ባዯረገው መጠነ ሰፊ ውይይት ሇቆዲ ፋብሪካዎች የውጪ ምንዛሬ ችግር እንዲይገጥማቸው

በቀጣይ ግን ባንኩ የሚሰጣቸውን አገሌግልት ኢትዮጵያ መጠቀም እንዯምትሻ በመግሇጽ፤ ሇባንኮች የሚሰጠው ግማሽ

ሇማዴረግ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡

ቢሉዮን ድሊር ብዴርም በተመሇከተም ከባንኮች ጋር ሰፊ ውይይት እንዯሚዯረግ ነው ያመሇከቱት።

የቆዲ እንደስትሪዎቻችን ዘመናዊ አሇመሆንና ያለትም በሙለ አቅማቸው አሇማምረታቸው የቆዲና ላጦ ሀብታችንን በሚፈሇገው መጠን
እንዲንጠቀም ከሚያዯርጉን ምክንያቶች ውስጥ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በዘርፉ የሚስተዋለ ችግሮችን ሇመቅረፍ
ሰፊ ርቀት የሄዯ ቢሆንም አሁንም በቀጣይ የሚቀሩ በርካታ የቤት ስራዎች እንዲለ ግንዛቤ መያዝ ያስፈሌጋሌ፡፡ እነዚህ ከሊይ የተዘረዘሩት
ተግዲሮቶች ያሇንን የቆዲ ሃብት እንዲንጠቀም ካዯረጉን ምክንያቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ እነዚህ ማነቆዎች ሇመቅረፍ በቆዲ እና በቆዲ
ውጤቶች ዘርፍ ሊይ ካለ ተዋናዮች ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን ፈጥሮ በትኩረት መስራት ተገቢ መሆኑን አቶ ዳስነት ገሌጸዋሌ፡፡

የኢትዮጵያ ባንኮች ከውጭ ባንኮች ገር መስራታቸው በተሇይ ሇኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ሇማቃሇሌ ትሌቅ
ሚና እንዯሚኖረው ገሌጸዋሌ።
በመሆኑም የአፍሪ ኤግዚም ባንክ የብዴር አቅርቢነት ውሳኔ ከዚፍ አኳያ ትሌቅ ፋይዲ እንዲሇው ገሌጸው፤ ላልች የውጭ
ባንኮችም በቅረበት እንዱሰሩ እንዯሚበረታቱ ተናግረዋሌ።
የባንኩ የስራ ሃሊፊዎችና የኢትዮጵያ ባንኮች አመራር አባሊት የሦስት ቀናት የስሌጠናና ምክክር መዴረክ በአዱስ አበባ
አካሂዯዋሌ።

በመሆኑም የተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊትን የሚያሳትፍ የጋራ የምክክር መዴረክ ማካሄዴ፣ በዘርፉ የሚስተዋለ ችግሮችን በመሇየት ሇችግሮቹ
መፍትሄ የሚሆኑ ሌዩ ሌዩ ጥናቶችን ማካሄዴና በተገኙ የጥናት ውጤቶች ተጨባጭ ሇውጥ ማምጣት ያስፈሌጋሌ፡፡ በተያያዘ መሌኩ በአሁኑ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ወቅት የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንሲቲትዩትና በኢትዮጵያ ቆዲ አቅራቢዎች ማህበር በኩሌ የተሻሇ እንቅስቃሴ እየተዯረገ ቢሆንም በቀጣይ

https://www.ethioliving.com/featured/ሇኢትዮጵያ-ባንኮች-አፍሪ-ኤግዚም-ባንክ-ግ/

በርካታ ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች መኖራቸው ግሌጽ ነው፡፡ የቆዲ ሃብታችንን በአግባቡ ተጠቅመንና ወዯ ገንዘብ ቀይረን ሃገራችን ከዘርፉ
ማግኘት የሚገባትን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ የሁለም የጋራ ርብርብ ያስፈሌጋሌ፡፡



ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.facebook.com/Ethiopia-Ministry-of-Trade-and-Industry



የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍ በወቅታዊ የዘርፉ

በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን በዘሊቂነት ሇመፍታት የተቋቋመ ግብረ-ኃይሌም አስተማማኝ አቅርቦት እንዱኖር፣ ህገ-ወጥ
ንግዴ ሇመከሊከሌና በየዯረጃው ጉዲዩ ከሚመሇከተው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር እየተወያየ መሆኑን አቶ ሰሇሞን ሙለጌታ

ችግሮች ዙሪያ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር ምክክር አዯረገ

አክሇዋሌ፡፡
በአገር ዯረጃ ያሇውን የኢኮኖሚ አሻጥርና በንዐስ ዘርፉ ያሇውን ችግር መፍታት የሚቻሇው ቅንጂታዊ አሰራሮችን

የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ የዘርፍ ኢንደስትሪዎችን ችግር በመፍታት በአገሪቱ ሊይ እየተሰሩ ያለ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን

በማጠናከር ከባሇዴርሻ አካሊት ከአምራች ኢንደስትሪው፣ ከዘርፍ ማህበሩ፣ከኢንስቲትዩትና ከሚኒስትር መ/ቤቱ

መቀሌበስ በሚቻሌበት ሁኔታ ሊይ ከኢንደስትሪ ባሇሀብቶች፣ ከአስመጪዎችና ከዘርፍ ማህበራት ጋር ምክክር አዴርገዋሌ፡፡

የሚጠበቁ ተግባራት በአግባቡ ማከናወን ሲችለ መሆኑም በውይይቱ ሊይ ተገሌጿሌ፡፡

ውየይቱ ምክንያታዊ ያሌሆነ የዋጋ ጭማሪን በማዴረግ የህብረተሰቡን የኑሮ ውዴነት የሚያንሩ ህገ ወጥ ነጋዳዎችን በጋር መካሊከሌ
ስሇሚቻሌበት ሁኔታዎች ሊይ ከአምራች ኢንደስትሪዎች ጋር ምክክር ማዴረግን ዓሊማ ያዯገ መሆኑን በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ኢንደስትሪ ዘርፍ ሌማት ኢንስቲትዩት ዋና ዲይሬክተር የሆኑት አቶ አስፋው ረጋሣ ገሌጸዋሌ፡፡
በአሁኑ ጊዜ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት፣ ህገ-ወጥ ንግዴ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ንዐስ ዘርፉን እየተፈታተኑ ያለ ዋና ዋና ወቅታዊ ችግሮች
መሆናቸውን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረት ብረት ኢንደስትሪ የኢንደስትሪዎች ማህበር ስራአስኪያጂ አቶ ሰሇሞን ሙለጌታ ተናግረዋሌ፡፡

https://www.facebook.com/Ethiopia-Ministry-of-Trade-and-Industry



ገፅ 8
የኢትዮጵያና ኬኒያ የሞያላ አንዴ ዴንበር አገሌግልት
የንግዴ ሥራ ፍሰቱን ቀሌጣፋ፣ አዋጭና ውጤታማ
እንዯሚያዯርገው ተገሇጸ
የኢትዮጵያና ኬኒያ የሞያላ በአንዴ ዴንበር የሚያሌቅ የጉምሩክ አገሌግልት መጠቀም “የንግዴ ሥራ ፍሰት ቀሌጣፋ፣
አዋጭና ውጤታማ” እንዯሚያዯርገው ተገሇጸ።

ኮሚሽኑ በአሸባሪው ህወሓት የወዯሙ ኢንተርፕራይዞች መሌሶ
ሇማዯራጀት ትኩረት እንዯሚሰጥ አስታወቀ
ሇሥራ ፈሊጊዎች የሥራ ዕዴሌ ከመፍጠሩ በተጓዲኝ በአሸባሪው ህወሓት የወዯሙ ኢንተርፕራይዞችን መሌሶ ሇማዯረጀት
ትኩረት እንዯሚዯረግ የፌዯራሌ ሥራ ዕዴሌ ፈጠራ ኮሚሽን አስታወቀ።
የፌዳራሌና ክሌሌ አመራሮች የተሳተፉበት የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ የውይይት መዴረክ በባህር ዲር ከተማ ተካሄዶሌ።

ይህ የተገሇጸው የኢትዮጵያና ኬኒያ መንግስታት የሞያላ አንዴ አሇቅ የዴንበር አገሌግልት ማዕከሌ የአሰራር መመሪያ
ሂዯትን ሇመተግበር የሚያስችሌ ስምምነት በአዱስ አበባ በተፈራረሙበት ወቅት ነው።

የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥሊሁን በወቅቱ እንዲለት፤ ኢትዮጵያ በተስፋና በስጋት ውስጥ ሆና ባሳሇፈችው

ስምምነቱን የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ዯበላ ቃበታ እና የኬንያ የአገር ውስጥ ዯህንነት ዋና ፀሏፊ ዊሌሰን ኒጄጋ

2013 ዓ.ም በሥራ ዕዴሌ ፈጠራ የተሻሇ አፈጻጸም ነበረ።

ፈርመዋሌ።

“በርካታ እንቅፋቶች ቢገጥሙም ችግሮችን በመቋቋም ሇ3 ሚሉዮን ዜጎች የሥራ ዕዴሌ በመፍጠር ተጠቃሚ ማዴረግ

ስምምነቱ በሁሇቱ ሃገራት መካከሌ የሚካሄዯውን የንግዴ ትብብር ቀሌጣፋና ውጤታማ እንዱሆን እንዯሚያስችሌ
ተጠቅሷሌ።

ተችሎሌ” ብሇዋሌ።

የሞያላ የጋራ የመተሊሇፊያ ጣቢያ የሀዋሳ – ሀገረ ማሪያም – ሞያላ መንገዴ አካሌ ሆኖ የተሠራ ነው፡፡

አሸባሪው ህወሓት በወረራቸው አካባቢዎች የተገነቡ የሥራ እዴሌ ፈጠራ ተቋማትን ማውዯሙን የገሇጹት አቶ ንጉሱ፤

የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ዯበላ በዚሁ ወቅት እንዯገሇጹት፤ ኢትዮጵያና ኬንያ ዘመን የተሻገረ ወዲጅነት አሊቸው፡፡

ዴርጊቱ የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ እንቅስቃሴውን ፈተና ውስጥ እንዱገባ ያዯረገው መሆኑን ተናግረዋሌ።

በሁሇቱ ሀገራት መካከሌ ያሇው የንግዴ ግንኙነት ካሊቸው አቅም አኳያ ሲታይ አነስተኛ መሆኑን ጠቁመው፤ መመሪያው
ይህንኑ ሇማስተካከሌ ከፍተኛ አቅም እንዯሚፈጥር አረጋግጠዋሌ፡፡

ሊሇፉት ሁሇት ተከታታይ ዓመታት የሴቶች የስራ ዕዴሌ ጠጠቃሚነት ዴርሻ 35 በመቶ ብቻ በመሆኑ ሴቶች ከወንድች እኩሌ

የጋራ መተሊሇፊያ ጣቢያው በዴንበር ሊይ የሚዯረገውን የተንዛዛና ረጅም የመተሊሇፊያና የይሇፍ ፈቃዴ አሰጣጥ ቀሌጣፋ

ተጠቃሚ እንዱሆኑ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋሌ።

ስርዓት የሚፈጥር መሆኑን አመሌክተው፤ በሁሇቱ አገራት መካከሌ ያሇውን “የንግዴ ሥራ ፍሰት ቀሌጣፋ፣ አዋጭና

በተያዘው የበጀት ዓመት ነባር ኢንተርፕራይዞችን በማጠናከርና ሇአዲዱስ ሥራ ፈሊጊዎች የሥራ ዕዴሌ በመፍጠር 3

ውጤታማ ያዯርገዋሌ” ሲለ ኮሚሽነሩ ተናግረዋሌ፡፡

ሚሉዮን ዜጎችን በዘርፉ ተጠቃሚ ሇማዴረግ ታቅዶሌ።

ኮሚሽነር ዯበላ በተጨማሪ እንዯተናገሩት፤ አሁን ሊይ በሀገራቱ መካከሌ ያሇው የንግዴ ሌውውጥና የሸቀጦች ዝውውር
ስብጥር በከፍተኛ መጠን ጨምሯሌ፡፡

“የዜጎች የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ የሁለንም አካሊት ጠንካራ ዴጋፍና እገዛ ይፈሌጋሌ” ያለት ኮሚሽነሩ፤ ሇዚህም ባሇዴርሻ አካሊት

የኬንያ የአገር ውስጥ ዯህንነት ዋና ፀሏፊ ዊሌሰን ኒጄጋ በበኩሊቸው፤ ስምምነቱ የሁሇቱን ሀገራት ዴንበር በጋራ

ከመቼውም ጊዜ በሊይ ሇዘርፉ ትኩረት እንዱሰጡ ጠይቀዋሌ።

ሇመቆጣጠር ጠቃሚ መሰረት የተጣሇበት መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
ሁሇቱ ሀገራት በጋራ መተሊሇፊያው በመጠቀም በዴንበር ሊይ ያሇውን እንቅስቃሴ በአንዴ ማዕከሌ ሇማከናወን

በምክትሌ ርዕሰ መስተዲዯር ማዕረግ የአማራ ክሌሌ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ቢሮ ሃሊፊ ድክተር ሙለነሽ አበበ

እንዯሚያስችሊቸውም ጠቅሰዋሌ፡፡

በበኩሊቸው በክሌለ የህወሓት አሸባሪ ቡዴን በከፈተው ጦርነት ከ18 ሺህ 900 በሊይ ኢንተርፕራይዞችና የቴክኒክ ሙያ

የተዯረገው ስምምነት በዴንበር አካባቢ የሚከናወነውን የሁሇቱን ወዲጅ ሀገራት የንግዴ ዝወውር በከፍተኛ መጠን

ኮላጆች መውዯማቸውን ገሌጸዋሌ።

የሚያሳዴግና የሚያሳሌጥ መሆኑንም ዋና ፀሏፊው ተናግረዋሌ፡፡

“ሰሊም ከማስከብሩ ተግባራት ጎን ሇጎን የወዯሙ ኢንተርፕራይዞችን፣ ከሥራ ውጭ የሆኑ ተቋማትን ማቋቋም ትሌቁና

ስምምነቱ የዴንበር ዝውውሩን ሂዯት ቀሊሌና ቀሌጣፋ ሇማዴረግ ከማስቻለ በሊይ ጊዜን ሇመቆጠብ እንዯሚረዲ
ያሊቸውን ተስፋ ገሌጸዋሌ፡፡

የመጀመሪያ ስራ መሆን አሇበት” ብሇዋሌ።

የጋራ የመተሊሇፊያ ጣቢያ ነጋዳዎች ፣ሰዎች ወይም ተሽከርካሪዎች ዴንበር ሲያቋርጡ በሁሇት ሀገራት ጉምሩክ፣

ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር ዳኤታ ወይዘሮ አየሇች እሸቴ ሥራ አጥ ዜጎችን በመመዝገብ ስራ ሇማስያዝ ከባሇዴረሻ

ኢሚግሬሽን፣ የጤና የመተሊሇፊያ፣ ዯረጃ መዲቢ አሌፈው እንዱሄደ ያስችሊቸዋሌ፡፡

አካሊት ጋር እየሰራ መሆኑን ገሌጸዋሌ

ከዚያም በመዲረሻ ሃገር በተገነባው የመተሊሇፊያ ጣቢያ ብቻ በመቆም አስፈሊጊውን የመግቢያና የመውጫ አገሌግልት
በጣቢያው በሚሰሩ የሁሇቱ ሀገራት ባሇሙያዎች ዘንዴ ማግኘት እንዱችለ ይረዲቸዋሌ፡፡

ክፍት የስራ ቦታዎችን የመመዝገብና ሥራ ፈሊጊውን የማገናኘት ሥራዎች በሚኒስቴሩ እንዯሚከናወኑ ጠቅሰው፣ በተሇይም

የሀገራቱን የዴንበር ነክ ጉዲዮች የሚቆጣጠሩ ሰራተኞች የተቀናጀ የዴንበር አስተዲዯር ስራዎችን በተሳካ መሌኩ

በውጭ ሀገር የሥራ እዴልችን የማመቻቸት ሥራ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋሌ።

መተግበር እንዱችለ አቅም ይፈጥራሌ ተብሎሌ፡፡

በዚህም ከጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሇ50ሺህ ዜጎች በውጭ አገራት የሥራ ዕዴሌ መፈጠሩን አስረዴተዋሌ።

የጋራ መተሊሇፊያ ጣቢያው የህዝብ ሇህዝብ ትስስሩንና የጋራ ሌማትን በማጠናከር የሀገራቱን ረጅም ዘመን ያስቆጠረ
ግንኙነት የበሇጠ እንዯሚያሳዴገው በስምምነቱ ሊይ ተገሌጿሌ፡፡

የግብርና ሚኒስትር ዳኤታ አቶ ሣኒ ረዱ ፈተና የበዛበት ያሇፈው በጀት ዓመት የሥራ ዕዴሌ በመፍጠር ረገዴ ጥሩ አፈጻጸም

የአሰራር ሂዯት መመሪያ ስምምነቱ ባሳሇፍነዉ ዓመት ሰኔ 1 ቀን አገሌግልት መስጠት የጀመረውን የሞያላ አንዴ – አሇቅ

እንዯታየበት ገሌጸዋሌ።

የዴንበር አገሌግልት ሙለ በሙለ ወዯስራ እንዯሚያስገባ ተመሊክቷሌ፡፡
የሞያላ አንዴ አሇቅ የዴንበር አገሌግልት ህዲር 30 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅሊይ ሚኒስትር አብይ አህመዴ እና በኬንያው
ፕሬዝዲንት ኡሁሩ ኬንያታ ተመርቆ ሥራ መጀመሩ የሚታወስ ነው።
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethioliving.com/featured/የኢትዮጵያና-ኬኒያ-የሞያላ-አንዴ-ዴንበር/



የግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት በገጠር የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ የፋይናንስ እና የመሬት አቅርቦትን በማስተሳሰር በኩሌ
የዴርሻውን እንዯተወጡም አስረዴተዋሌ።
ተጨማሪ መረጃ፡



https://www.ethioliving.com/ ኢኮኖሚ/በአሸባሪው-ህወሓት-የወዯሙ-ኢንተርፕራይ/

በተያዘው በጀት ዓመት የገበያ ማረጋጋት ሌዩ ትኩረት ይዯረግበታሌ

የኢትዮ–ኬንያ በኢነርጂ ዘርፍ ሊይ ያተኮረ የሁሇትዮሽ

በተያዘው በጀት ዓመት የገበያ ማረጋጋት ሌዩ ትኩረት

የግብይት ስርአቱን ዱጂታሌ በማዴረግ ቀሌጣፋ አገሌግልት በመስጠት

ውይይት ተካሄዯ

ይዯረግበታሌ

ብሌሹ አሰራርን ሇመቆጣጠር እንዯሚጥር ጠቁመዋሌ።

በተያዘው በጀት ዓመት በገበያ ማረጋጋት ሊይ ከባሇዴርሻ

በ2013 በጀት ዓመት የኑሮ ውዴነትን ሇማረጋጋት 2 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር

ኢትዮ – ኬንያ ሇኃይሌ መሰረተ ሌማት ዝርጋታ ግዙፍ መዋዕሇ ንዋይ ማፍሰሳቸው ተገሌጿሌ፡፡

አካሊት ጋር በሌዩ ትኩረት የሚሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ

ተመዴቦ ሇተሇያዩ የምግብና መሠረታዊ ፍጆታዎች ግዥ መዋለን

የሁሇቱ አገራት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሮች አማካኝነት ዛሬ የተጀመረው ውይይት ሇሁሇቱ አገራት ኢኮኖሚያዊ

ኢንደስትሪ ግብዓቶች ሌማት ዴርጅት አስታወቀ።

ጠቅሰዋሌ።

ፋይዲ ያሇውን የኢነርጂ መሰረተ ሌማት ግንባታ ሂዯትን ሇማፋጠን በሚያስችለና በላልች ቴክኒካዊ ጉዲዮች ሊይ

ዴርጅቱ የ2013 በጀት ዓመት ዕቅዴ አፈፃፀምን እና በ2014

“በ219 ሚሉየን ብር ሲሚንቶ፣ ከ23 ሚሉየን ሉትር በሊይ ፓሌም ዘይት

የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ድክተር ኢንጂነር ስሇሺ በቀሇ እና የኬንያ ኢነርጂና ነዲጅ ሚኒስትር ሚስተር

የያዘውን ዕቅዴ በተመሇከተ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር መክሯሌ።

እና 6 ሚሉየን ሉትር ፈሳሽ ዘይት እንዱሁም ከ1 ሚሉየን ኩንታሌ በሊይ

ቻርሇስ ኬተር ከሌዐካን ቡዴኖቻቸው ጋር በመሆን ውይይት አዴርገዋሌ።

ስኳር በቅናሽ ዋጋ ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ ተዯርጓሌ” ብሇዋሌ።

ሚኒስትሮቹ በውይይቱ ሊይ እንዯገሇፁት፤ ሁሇቱ አገራት ሇኃይሌ መሰረተ ሌማት ዝርጋታ ግዙፍ መዋዕሇ ንዋይ

ኢትዮጲያና ኬንያ በኢነርጂ ዘርፍ ሊይ ያተኮረ የሁሇትዮሽ ውይይት አካሂዯዋሌ።

ትኩረት እንዯሚያዯርግ ታውቋሌ።

የዴርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሺመቤት ነጋሽ፤ ዴርጅቱ ከዚህ
በፊት ከነበሩበት የተሇያዩ ችግሮች ተሊቆ የተሻሇ አገሌግልት
እየሰጠ መሆኑን ተናግረዋሌ።
በመሆኑም የኢንደስትሪ ምርትና ምርታማነትን ሇማሳዯግና
ገበያን ሇማረጋገት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋሌ።
የፍጆታ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ገበያ
ማረጋጋትና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማዴረግ ዋነኛው ትኩረቱ
መሆኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አንስተዋሌ።
በተያዘው በጀት ዓመት አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በጨርቃጨርቅ እና
አሌባሳት፣ በቆዲና የቆዲ ውጤቶች፣ ኮንስትርክሽንና ኬሚካሌ
ዘርፎች አቅርቦት ሊይ በትኩረት እንዯሚሰራ ጠቁመዋሌ።
የዴርጅቱን ተሌኮ በአግባቡ ስራ ሊይ ሇማዋሌ እና ባሇዴርሻ

በበጀት ዓመቱ ዴርጅቱ ከ3 ነጥብ 1 ቢሉየን ብር በሊይ ገቢ ማግኘቱንም

ከአንዴ ሺህ ኪል ሜትር በሊይ የሚረዝመው የሁሇቱ አገራት የመሰረተ ሌማት ዝርጋታ ከላልች የአፍሪካ አገራት ጋር

ተናግረዋሌ።

ሉያስተሳስር የሚችሌ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው፡፡
የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስትር ዳዔታ አቶ ተካ ገብረየስ ዴርጅቱ ያሇበትን

ይህ ፕሮጀክት ተገንብቶ አገሌግልት ሲጀመር ሇሁሇቱ አገራት ኢኮኖሚያዊ እዴገት ትሌቅ ፋይዲ እንዯሚኖረው

ውስብስብ ችግሮች በመፍታት ገበያን ሇማረጋጋት እና የኢንደስሪ

ሚኒስትሮቹ ገሌፀዋሌ።

ምርቶችን ሇማቅረብ እያዯረገ ያሇው ጥረት የሚዯነቅ መሆኑን ገሌጸዋሌ።

በኢትዮጵያ በኩሌ የተዘረጋው የ412 ኪል ሜትር የከፍተኛ ኃይሌ ተሸካሚ መስመርና የዱሲ ኮንቨርተር ማከፋፈያ

በውይይቱ ሊይ የተሳፉ ባሇዯርሻ አካሇት በበኩሊቸው በዴርጀቱ ያሇው
መሻሻሌ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረው፤ በቀጣይ የግብዓት አቅርቦትም
ሆነ የገበያ ማረጋጋት ሊይ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሌ እንዯሚኖርበት
አመሌክተዋሌ።

እንሰራሇን” ብሇዋሌ።

ጣቢያ ግንባታ ሙለ በሙለ ተጠናቆ የሙከራና ፍተሻ ስራ ተከናውኖበታሌ፡፡
በተመሳሳይ በኬንያ በኩሌ መዘርጋት ካሇበት 633 ኪል ሜትር ውስጥ 30 ኪል ሜትር ብቻ መቅረቱ በውይይቱ ሊይ
ተጠቅሷሌ።
በመሆኑም ቀሪውን ግንባታ በቀጣይ አንዴ ወር ሇማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የኬንያ ኢነርጂና ነዲጅ ሚኒስትር
ቻርሇስ ኬተር አስታውቀዋሌ።

ተጨማሪ መረጃ፡

የሁሇትዮሽ ውይይት የኃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመሩ ሲጠናቀቅ የሙከራ ስራ በሚጀመርበት ሁኔታ ሊይ ሇመምከርና

https://www.ethioliving.com/ኢኮኖሚ/በተያዘው-በጀት-ዓመት-የገበያማረጋጋት-ሌ/

ቀዯም ሲሌ የተፈረመው የኃይሌ ሽያጭ ስምምነት ሊይ ያሌተጠናቀቁ ጉዲዮችን ሇማጠናቀቅ ነው ተብሎሌ።

አካሊትን በሚገባ ሇማገሌገሌ ዝግጅት መዯረጉን ገሌጸው፤
“ከግዥም ሆነ ከአቅርቦት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ሇመፍታት

አፍስሰዋሌ።



ተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethioliving.com/featured/የኢትዮ-ኬንያ-በኢነርጂ-ዘርፍ-ሊይ-ያተኮ/




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፡ዮሴፍ ተሾመ
ካሜራ፡ያሬዴ አባቡ

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
ፋክስ፡-+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

