በኢትዮጵያ የንግዴና የርፌ ማህበራት ምክር ቤት የኮሚኒኬሽንና ህዜብ ግንኑኙነት መምሪያ የሚጋጅ ወርሃዊ የሚዴያ ጭማቂ
ታህሳስ 2014 ዓ.ም.

ምክር ቤቱ የማፅዯቂያ ወርክ ሾፕ አካሄዯ

ኖ ሞር ብሊክ ማርኬት በሚሌ - 2
የኢትዮጵያ ንግዴና የርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ‚የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በተመረጡ ርፍች በቀጣይ መፌትሄ አመንጪ የሆኑ በርካታ ጥናቶችን በማጥናትና ተግባራዊ በማዴግ ችግርን ሉቋቋም የሚችሌ

የንግደ ማህበረሰብ ሇዲያስፖራው - 2

ሊይ ያሳዯረው ተጽዕኖ‛ በሚሌ ርዕስ ያስጠናውን ጥናት አስመሌክቶ ታህሳስ 15 ቀን 2014 ኢኮኖሚ መገንባት አስፇሊጊ እንዯሆነም ፕሬዙዯንቱ ጨምረው ገሌፀዋሌ፡፡
ዓ.ም በራዱሰንብለ ሆቴሌ የንግደ ማህበረሰብ ተወካዮች እና ከተሇያዩ ተቋማት የተውጣጡ የምክር ቤቱ ም/ዋና ፀሏፉ አቶ ውቤ መንግስቱም እንዯተናገሩት የእሇቱ ውይይት ውጤታማና በርካታ ጠቃሚ

የብዴር ዕግዴ መነሳቱ በጦርነት የተጎዲው - 3
የወተት ፊብሪካዎች በፊይናንስ እጥረትና - 3
ባንኮች ከሚያስቀምጡት መጠባበቂያ ገንብ -4

ባሇዴርሻ አካሊት የተሳተፈበት የማፅዯቂያ ወርክ ሾፕ (Validation Workshop) አካሄዯ፡፡

አስተያየቶችና ሀሳቦች የተገኙበት እንዯሆነ በመግሇፅ በቀጣይ ግብአቶቹ በአጥኝዎቹና በምክር ቤቱ ባሇሙያዎች

የወርክ ሾፑ አሊማ ጠቃሚ ግብዓቶችን ከተሳታፉዎች ሇማሰባሰብና የጥናቱን ሰነዴ ሇማዲበር እየታዩ በፇርጁ በፇርጁ በሰነደ ሊይ ይካተታለ ብሇዋሌ፡፡
ነው፡፡

ሀገሪቱ ትኩረት በምትሰጥባቸው የአምራች ኢንደስትሪ፣ ቱሪዜም፣ ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ እንዱሁም

የኢትዮጵያ የንግዴ እና ርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዙዯንት ኢንጂነር መሇአኩ እው በግብርናው ርፍች ሊይ የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ያስከተሇው ችግሮችና መወሰዴ ያሇባቸው ምክረ-ሀሳቦች
በመዴረኩ ሊይ እንዯገሇፁት በውጪ አገር ምርቶች ሊይ ጥገኛ ከመሆን ይሌቅ በአምራች እነዱሁም በርካታ ነጥቦች በጥናቱ አጋጆች በኩሌ በዕሇቱ ገሇፃ ተዯርገዋሌ፡፡

የጨርቃ ጨርቅና የቆዲ ኢንደስትሪዎች -4

ርፈ ሊይ ትኩረት በመስጠት ከውጪ የምናስገባቸውን ምርቶች በአገር ውስጥ በማምረት በጥናቱ ሰነዴ ሊይ በተሳታፉዎች ግሌፅና ጥሌቅ ውይይት ከተካሄዯበት በኋሊ ጠቃሚ ግብዓቶች ተሰብስበዋሌ፡:
እና ከራስ ፌጆታ አሌፍ ምርቶቹን ወዯ ላሊ አገሮች በመሊክ የውጪ ምንዚሬ ማስገባት ሰነደ በትሬዴማርክ ኢስት አፌሪካ (Trademark East Africa) ዴጋፌ አማካኝነት በኢኩማ የኮንሴሌታነሲና

ማራቶን ሞተር በኤላክትሪክ ኃይሌ የሚሠሩ -4
የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ አንቨስትመንት -5

ብልም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ማሳዯግ ከሁለም የንግደ መሪዎች፣ ተዋናይና ከማህበረሰቡ፤ ተሬዱንግ ሰርቪስ ኃ.የተ.የግሌ ዴርጅት (Ekuma consultancy and Trading Service PLC) የተጠና መሆኑ
ባጠቃሊይ ከግለ ርፌ የሚጠበቅ ሀሊፉነት ነው ብሇዋሌ፡፡ ሇወዯፉቱም አገሪቱ ከኮቪዴ-19 ታውቋሌ፡፡
በሊይ የሆኑ ችግሮች ሉያጋጥማት ስሇሚችሌ ይህንን ጥናት እንዯመነሻነት በመውሰዴ



ከአምራች ኢንደስትሪ ርፌ ምርት የወጪ -5
ከቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ኤክስፖርት -5
የኢትዮጵያ ጥራት ሽሌማት ዴርጅት ከሜዴሮክ -5
የተቀናጀ የጭነት አገሌግልት ማስተዲዯሪያ -6

አንጋፊዎቹ የኢንሹራንስ ባሇሙያዎች የዕውቅናና የክብር ኒሻን ተሸሇሙ
በኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንደስትሪ ውስጥ በማገሌገሌና ሇኢንደስትሪው ዕዴገት ከፌተኛ
አስተዋጽኦ ሊበረከቱ ሁሇት ጎምቱ የኢንሹራንስ ባሇሙያዎች የሕይወት መን አስተዋጽኦ

ብሔራዊ ባንክ የመጀመርያውን የክፌያ -6

የዕውቅናና የብር ኒሻን የክብር ሽሌማት ተበረከተሊቸው፡፡

ከ147 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር ገቢ ተሰበሰበ -6

ይህ የክብር ሽሌማት የተበረከተሊቸው አንጋፊዎቹ የኢንሹራንስ ኢንደስትሪ ባሇሙያዎች

ከማዕዴን የወጪ ንግዴ 241 ሚሉየን ድሊር -6

መዴን ሰጪዎች ማኅበር ነው፡፡

በኢትዮጵያ መዋዕሇ ንዋያቸውን ማፌሰስ -7

ማኅበሩ ሇሪፖርተር በሊከው መረጃ፣ ሁሇቱም በኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንደስትሪ ውስጥ

አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዚፈና አቶ ፀጋዬ አምሲ ሲሆኑ፣ ዕውቅናውንም የሰጣቸው የኢትዮጵያ

ከፌተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መሆናቸውን ገሌጾ፣ አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዚፈ ከ58 ዓመታት

ሆቴልች የብዴር መክፇያ ጊዛ ሇአምስት -7

በሊይ፣ አቶ ፀጋዬ አምሲ ዯግሞ ከ46 ዓመታት በሊይ ያገሇገለ ስሇመሆናቸው
አመሌክቷሌ፡፡

የመኪና ታርጋ ሇማውጣት ተቀምጦ የነበረው -7
ሇሁሇቱ ጎምቱ የኢንሹራንስ ባሇሙያዎች የተበረከተውን የብር ኒሻን የክብር ሽሌማት
ያበረከቱሊቸው የኢትዮጵያ መዴን ሰጪዎች ማኅበር ፕሬዙዲንት አቶ ያሬዴ ሞሊ ናቸው፡፡
የዕውቅና የሽሌማት ፕሮግራሙን አስመሌክቶ ማኅበሩ በሊከው መግሇጫ፣ አቶ ኢየሱስ
ወርቅ ዚፈ፣ ሇባሇሙያዎች ዕውቅና የሚሰጥ መርሏ ግብር ከኢንሹራንስ ኢንደስትሪው
ሇረዥም ጊዛ ይጠብቁ እንዯነበር ገሌጸው፣ ይህንን ሇመጀመርያ ጊዛ ሊጋጁት የመዴን
ሰጪ ማኅበር ሥራ አስፇጻሚ አባሊት ምሥጋና አቅርበዋሌ፡፡
አቶ ኢየሱስ ወርቅ የኢትዮጵያ የመዴን ኢንደስትሪዎች በላልች አገሮች እንዱገኙና
የመዴን ኢንደስትሪው የራሱ የሆነና ገሇሌተኛ ተቆጣጣሪ ባሇሥሌጣን እንዱኖረው
ሇረዥም መን መታገሊቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
ጥረታቸው በመንግሥት ተቀባይነት እንዱያገኝ እንዯሚገፈበትና ማኅበሩም በዙህ ጥረት
መግፊት እንዲሇበት አስገንዜበዋሌ፡፡
አቶ ፀጋዬ በበኩሊቸው፣ እንዱህ ያሇው ዕውቅናና ሽሌማት መበረታታትና መቀጠሌ
እንዲሇበት ገሌጸዋሌ፡፡

ዕውቅናና ሽሌማት የመስጠት ጅምሩ ከታች ያለትን ወጣት ባሇሙያዎች እንዯሚያበረታታና በተሻሇ መሌኩ
ሇኢንደስትሪው ዕዴገት ጉሌህ አስተዋጽኦ እንዯሚያበረክትም አክሇዋሌ፡፡
የኢንሹራንስ ባሇሙያዎቹ በተሇይ ካሇፈት 30 ዓመታት ወዱህ በኢትዮጵያ ውስጥ አንጋፊ የኢንሹራንስ
ኩባንያዎች በመመሥረትና በመምራት የበሇጠ የሚታወቁ ናቸው፡፡ አቶ ፀጋዬ አዋሽ ኢንሹራንስን
ከምሥረታው ጥንስስ ጀምሮ በማዯራጀትና ከ25 ዓመታት በሊይ በዋና ሥራ አስፇጻሚነት በመምራት የሇቁ
ናቸው፡፡
አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዚፈ ዯግሞ የኅብረት ኢንሹራንስ ዋነኛ መሥራች፣ የኩባንያው ዋና ሥራ አስፇጻሚና የቦርዴ
ሉቀመንበር በመሆን ማገሌገሊቸው በዋናነት የሚጠቀስ ነው፡፡ አቶ ፀጋዬ በአዋሽ ኢንሹራንስን ከ25 ዓመታት
በሊይ ካገሇገለ በኋሊ በክብር የተሸኙ ሲሆን፣ አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዚፈ ዯግሞ በዋናነት በኅብረት ኢንሹራስ
የተመሠረተውን ኅብረት ባንክ አሁንም በቦርዴ ሉቀመንበርነት እየመሩ ናቸው፡፡
ማኅበሩ እንዱህ ያሇውን የዕውቅና ፕሮግራም በየዓመቱ የሚቀጥሌ መሆኑን አስታውቋሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23929



ገፅ 2
ኖ ሞር ብሊክ ማርኬት በሚሌ የኢትዮጵያ የንግደ ማህበረሰብ ሇዲያስፖራው የሚያዯርገው አቀባበሌ
ባንኮች ኤግዙቢሽን ሉካሄዴ ነው

ካሇፈት ሶስት ዓመታት ወዱህ በአገሪቱ የመጣውን ሇውጥ ተከትል መንግሥት ሉታቀብ እንዯሚገባም አስታውቋሌ። ቢሮው ከክፌሇ ከተማ አመራሮች
በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጋር ባዯረገው ውይይት ወዯ ሀገር ቤት የሚገቡ ዲያስፖራዎች ያሇምንም

በጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ አህመዴ (ድ/ር) ጥሪ መሠረት እየገቡ የሚገኙ ዲያስፖራዎች
ድሊራቸውን በሕጋዊ መንገዴ እንዱመነዜሩ የሚያስችሌ የኢትዮጵያ ባንኮች ኤግዙቢሽን
ማጋጀቱን ሰፌ ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር አስታወቀ፡፡
ማኅበሩ ታኅሳስ 20 ቀን 2014 ዓ.ም. በሰጠው መግሇጫ፣ ኤግዙቢሽኑ በግሮቭ ጋርዯን ዋክ ከጥር
3 እስከ 5 ቀን 2014 ዓ.ም. የሚከናወን ሲሆን፣ ‹‹ኖ ሞር ብሊክ ማርኬት›› በሚሌ መሪ ቃሌ
ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡
የኤግዙቢሽኑ አጋጅ ወ/ሮ ኩኪ አስፊው እንዯገሇጹት፣ ኤግዙቢሽኑ ሕገወጥ የድሊር ምንዚሪን
ሇማስቀረት፣ ዲያስፖራው በአገር ውስጥ የውጭ ምንዚሪ ሒሳብ እንዱኖራቸውና ያጠራቀሙትን
ገንብ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ማዴረግ እንዱችለ ከባንኮች ጋር በቀጥታ የሚያገናኝ ነው፡፡
በኢትዮጵያ የሚገኙ የፊይናንስ ተቋማት በአንዴ ቦታ ሊይ የሚገናኙበትን መንገዴ የሚፇጥር
መሆኑን

የገሇጹት

አጋጇ፣

ሇዲያስፖራዎች

በቅርበት

ምርትና

አገሌግልቶቻቸውን

እንዱያስተዋውቁ እንዱሁም የመናዊ አሠራር ሒዯትን እንዱከተለ ያዯርጋሌ ብሇዋሌ፡፡

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ሊይ የነቃ ተሳትፍ ማዴረግ እንዱችለ ምቹ ሁኔታ የፀጥታ ስጋት እንዱስተናገደ ማዴረግ ተቀዲሚ ተግባሩ እንዯሚሆን
ፇጥሯሌ። መንግሥት በሆዯ ሰፉነት አሸባሪ ተብሇው የተፇረዯባቸውን ሳይቀር ወዯ አመሌክቷሌ። ሕዜቡም ከፀጥታ አካለ ጋር ተቀናጅቶ በመሥራት ወጥ
አገራቸው ገብተው በአገራቸው ጉዲይ ተሳትፍ እንዱያዯርጉ ዕዴሌ በመስጠቱ የሆነ ሕዜባዊ ዜግጅቶችን በማዴረግ አጋርነቱን ማሳየት እንዲሇበት
በርካቶችም የዕዴለ ተጠቃሚ ሆነዋሌ። በፖሇቲካው፣ በኢንቨስትመንት፣ በንግዴና ተገሌጿሌ። በውይይት መዴረኩ የጥፊት ኃይልች አዜማሚያን በመመን
ቱሪዜም ርፍች በመሰማራት ራሳቸውንና አገራቸውን ሇመጥቀም ያሊሰሇሰ ጥረት እኩይ አሊማን ማክሸፌ እንዯሚያሻም የተመሊከተ ሲሆን፤ በፀጥታው
እያዯረጉ ይገኛለ። በሀገር ውስጥ ከሚያዯርጉት ንቁ ተሳትፍ ባሻገር በሚኖሩበት ኃይለ ያሊሰሇሰ ጥረት እንዱሁም በማኅበረሰቡ ተሳትፍ በርካታ
ዓሇም ሁለ የሀገራቸው ጠበቃ በመሆን በዱፕልማሲው መንገዴ ዓሇምን ያስዯነገጠ ወንጀልችን መቆጣጠር መቻለም ተነስቷሌ።
በአስቸኳይ ጊዛ አዋጁ መርህ መሠረት አሠራሮችን መሰረት ያሊዯረጉ
ሀገርን ዯግሞ ያኮራ ተግባር እየፇጸሙ ናቸው።
በተሇይ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡዴን ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠሊቶች ጋር የአሠራር ክፌተቶች መስተዋሊቸውም በውይይቱ የተጠቆመ ሲሆን
ተቀናጅቶ ኢትዮጵያን ሇማፌረስ ከከፇተው ጦርነት ጎን ሇጎን በምዕራባወያን መገናኛ በተሇይም የንግደ ማኅበረሰብ የትውሌዯ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ
ብዘሀን የሚያሰራጨውን ሀሰተኛ ፕሮፓጋንዲ ዱያስፖራው ማህበረሰብ በመቀሌበስ ወዲጆች ወዯ ሀገር ቤት መግባታቸውን አስታኮ ከሚያዯርገው የዋጋ
የኢትዮጵያን እውነት በአንዴነት በዓሇም አዯባባይ አስረዴተዋሌ። ትሌቁ የጦርነት ጭማሪ ሉታቀብ እንዯሚገባ አጽንኦት ተሰጥቷሌ።

ሇመስጠት ቅዴመ ዜግጅት ማጠናቀቃቸውን፣ በተሇይም በአሁኑ ወቅት እየታየ ያሇውን የውጭ

መቻ ሇሆነው የሀሰት ፕሮፓጋንዲ ምሊሽ በመስጠት ዴሌ ማዴረግ ችሇዋሌ። በተሇያየ ጊዛ በአገሪቱ የሚታየው የዋጋ ግሽበት መነሻ ምክንያቱ ጤናማ
ዲያስፖራው ከኢትዮጵያ አሌፍ አፌሪካን በንቅናቄያቸውም ያሳተፈ ሲሆን ኢትዮጵያ የሆነ የንግዴ ሥርዓት ባሇመኖሩ እንዯሆነ በተዯጋጋሚ ባሇሙያዎች

ምንዚሪ እጥረት ሇመቀነስ ታሳቢ ያዯረገ መሆኑን ወ/ሮ ኩኪ አስረዴተዋሌ፡፡

የአፌሪካ ኩራት ስሇመሆኗ በበርካታ አፌሪካውያን ዲግም እንዱነሳ አዴርገዋሌ።

በኢትዮጵያ እየታየ ያሇውን የድሊር እጥረት ሇመቀነስ ያነገበ ኤግዙቢሽን እንዯሆነ አክሇው፣

ምዕራባውያኑ የኢትዮጵያን እውነት በመሸፇን የሀሰት ፕሮፓጋንዲ እያራመደ ጭማሪ የኑሮ ውዴነቱን እንዲይባባስ የንግዴ ሥርዓቱን ጤናማ በሆነ
በአገሪቱ የውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ በመግባት አገሪቱን ሇማፇራረስ ሴራ ቢጎነጉኑም መንገዴ መምራት እንዱቻሌ መንግሥትን ጨምሮ የሚመሇከታቸው

ባንኮች ወዯ ኢትዮጵያ እየገቡ ሇሚገኙ ዲያስፖራዎች የተቀሊጠፇና መናዊ የሆነ አገሌግልት

ይኼም በሕገወጥ መንገዴ የሚመነዜሩ ግሇሰቦችን ቁጥር በከፉሌም ቢሆን ሉቀንስ ይችሊሌ ሲለ
አብራርተዋሌ፡፡
መግሇጫ እስከተሰጠበት ሰዓት ዴረስ 85 በመቶ የሚሆኑ ባንኮች ኤዙቢሽኑ ሊይ ሇመግባት
ፇቃዯኛ ሆነው በፉርማ ማረጋገጣቸውን፣ በቀጣይም ላልች ባንኮች ፇቃዯኝነታቸውን ያሳያለ
ተብል እንዯሚታሰብ አጋጇ አክሇዋሌ፡፡
በኤግዙቢሽኑ ከባንኮች ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ተቋማት ጭምር የሚካፇለበት መሆኑን፣
እነዙህም ተቋማት ምርትና አገሌግልታቸውን በአንዴ ቦታ ሆነው እንዱያስተዋውቁ እንዱሁም
ማኅበረሰቡ በዙህ አገራዊ ኤግዙቢሽን ሊይ በመገኘት የበኩለን ዴርሻ መወጣት አሇበት በማሇት
ጥሪያቸውን አቅርበዋሌ፡፡

ሲያነሱ ይዯመጣሌ። የንግደ ማህበረሰብ ምክንያታዊ ባሌሆነ የዋጋ

ዱያስፖራው ዴርጊቱን በመቃወም የ ‚በቃ‛ ወይም ‚#Nomore” መቻን በመሊው አካሊት ተሳትፍ እንዱያዯርጉም ባሇሙያዎች ይመክራለ።
ዓሇም በማቀጣጠሌ ትግለ የመሊው አፌሪካ ትግሌ እንዱሆን አስችሇዋሌ። በዙህም በአብዚኛውም ምክንያታዊ ያሌሆነ የዋጋ ጭማሪ በአገሪቱ ሲከሰት
የኢትዮጵያን እውነት ሇዓሇም አቀፈ ማህበረሰብ በማሳየት ሇአገራቸው ውዴ ዋጋ ይስተዋሊሌ። በዙህም የኑሮ ውዴነቱ መውጫ እንጂ መውረጃ ሲያገኝ
አይስተዋሌም። መነሻ ምክንያት የላሇው የዋጋ ጭማሪም በሕዜብ ችግር
ከፌሇዋሌ።
ከዙህ ባሻገር አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡዴን በከፇተው ጦርነት አገሪቱ ከገባችበት ሇመጠቀም ከሚፇሌጉ አንዲንዴ አካሊት የሚመነጭ ፌሊጎት መሆኑ
የኢኮኖሚ ቀውስ እንዴታገግምና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇው ችግር ከመንግሥት ይታመናሌ። በመሆኑም በአሁን ወቅት ወዯ አገር ቤት የሚመጣውን
ቁጥጥር ውጭ እንዲሌሆነ ሇዓሇም ማህበረሰብ በማሳየት ረገዴ ዲያስፖራው የዲያስፖራ ማኅበረሰብ ምክንያት በማዴረግ ምክንያታዊ ያሌሆነ የዋጋ
ማህበረሰብ የበኩለን ሚና መወጣት እንዱችሌ አዴርጓሌ። በመሆኑም ጠቅሊይ ጭማሪ ሇማዴረግ በተጋጁ የንግደ ማኅበረሰብ አካሊት ሊይ ተጠያቂነትን

የሚዯረገውን ተፅዕኖ ሲቃወሙና የተሇያዩ መሌዕክቶችን በማኅበራዊ ሚዱያ ሊይ ሲያስተጋቡ

ሚኒስትር ዏቢይ አህመዴ (ድ/ር) አንዴ ሚሉዮን ዱያስፖራዎች ሇገና እና ሇጥምቀት እንዯሚያስከትሌ ተገሌጿሌ።
በዓሌ ወዯ አገራቸው ገብተው በጦር ግንባር የተገኘውን ዴሌ በአገራቸው ከዙህ በተጨማሪም ሕገ ወጥ አካሊት ሊይ አስፇሊጊውን ቁጥጥርና ሕግ

የነበሩ ዲያስፖራዎችን በመቀበሌ የኢትዮጵያን ህሌውና ማሳዯግ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡

ከወገኖቻቸው ጋር በዯስታ እንዱያከብሩ ጥሪ አስተሊሌፇዋሌ።

በተሇይም ‹‹በቃ›› (ኖ ሞር) የሚሇው እንቅስቃሴ አገራዊ ተሌዕኮ ያሇበት መሆኑን የገሇጹት

የእናት አገር ጥሪን ተቀብሇው ወዯ አገር ቤት እየተመሙ ያለ ኢትዮጵያውያን፣ በየአካባቢው በመሠረታዊ ፌጆታዎችና አገሌግልቶች ሊይ ኢኮኖሚያዊ
ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዲጆችም አገር ውስጥ ገብተው ምክንያት የላሇው የዋጋ ጭማሪ በሚያዯርጉና ያሇ አግባብ በሚያከማቹ

የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ቃሌ አቀባይ አምባሳዯር ዱና ሙፌቲ በበኩሊቸው፣ በኢትዮጵያ ሊይ

አምባሳዯሩ፣ ከዙህ ውስጥም ‹‹ኖ ሞር ብሊክ ማርኬት›› በሚሌ መሪ ቃሌ የሚካሄዯው

የማስከበር ተግባር እየተከናወነ እንዯሚገኝ ያመሇከተው ቢሮው፤

ጠቀሜታ አሇው ብሇዋሌ፡፡

የሚፇጥሩት ኢኮኖሚያዊ ንቅናቄ ቀሊሌ ግምት የሚሰጠው አይዯሇም። በመሆኑም አካሊት ሊይ የንግዴ ቢሮዎችና የጸጥታ አካሊት አስፇሊጊውን እርምጃ
በኮቪዴ 19 እንዱሁም በጦርነት የተቀዚቀውን ኢኮኖሚ ትርጉም ባሇው መንገዴ እንዱወስደ የታዘ መሆኑን ከአዱስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተገኘው

አንዲንዴ ተቋማት ኢትዮጵያ ሊይ ማዕቀብ በመጣሌ የውጭ ምንዚሪ እንዱቀንስ ጥረት

ያነቃቃለ ተብል ይጠበቃሌ።

ማዴረጋቸውን፣ ይሁን እንጂ ይህንን ተፅዕኖ ሇመቋቋምና ያለትን ችግሮች ሇመቅረፌ

ታዱያ ዲያስፖራው ወዯ እናት አገሩ ሲገባ ‹‹ኖር›› ብል እንዯ ቤተሰብ የሚቀበሇው መንግሥት ሇዲያስፖራው ያዯረገውን ወዯ አገር ቤት የጥሪ ግብዣ የተሳካ
ሕዜብ እንዲሇው ማሳየት ቀዲሚ ጉዲይ መሆኑን በተሇያዩ መዴረኮች ተገሌጿሌ። ሇማዴረግ በምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትርና የውጪ ጉዲይ ሚኒስትር ዯመቀ

ኤግዙቢሽን ኢንቨስትመንትን፣ ቱሪዜምን ሇማሳዯግና ላልች ነገሮችን ሇማከናወን ትሌቅ

በዲያስፖራው በኩሌ የውጭ ከረንሲን መቀየር ተገቢ እንዯሆነ አምባሳዯር ዱና ተናግረዋሌ፡፡
ይህንንም ተሌዕኮ ሇማሳካት ኤግዙቢሽኑ ትሌቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ የሚለት አምባሳዯሩ፣
የዲያስፖራውን መምጣት ተከትል ቀሌጣፊ የሆኑ አሠራሮችን ሇማካሄዴ በውጭ ጉዲይ በኩሌ
የሚመራ ኮሚቴ መዋቀሩን አብራርተዋሌ፡፡
ኮሚቴውም በውጭ ጉዲይ በኩሌ ይመራ እንጂ በጦርነቱ ምክንያት የተጎደ ትምህርት ቤቶች፣

መረጃ አመሊክቷሌ።

ሇተግባራዊነቱም የትኛውም አገሌግልት ሰጪ ተቋማት አስፇሊጊውን ምሊሽ መኮንን የሚመራ አስተባባሪ ብሔራዊ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወዯ ሥራ መግባቱ
በአክብሮት መስጠት እንዱችለ የንግደ ማህበረሰብን ጨምሮ የመንግስት የሚታወቅ ሲሆን፤ ኮሚቴው ዲያስፖራው ወዯ አገር ቤት በሚመጣበት
አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ከወዱሁ ቅዴመ ዜግጅት እያዯረጉ ስሇመሆኑ ተነግሯሌ። ወቅት ከቪዚ አሰጣጥ፣ ትራንስፖርት፣ የእንግድች ማረፉያና ላልች
ወዯ አገር ቤት እየገቡ ያለ ኢትዮጵያውያን፣ ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን እና አገሌግልት መስጫዎች ጋር በተያያ ምቹና ቀሌጣፊ መስተንግድ

አጋር ዴርጅቶች ጋር በጋራ የሚሠራ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡

የኢትዮጵያን ወዲጆች ሇመቀበሌ ከመንግሥት አገሌግልት ሰጪ ተቋማት አንደ እንዱያገኝ ከማዴረግ አኳያ እየተከናወኑ ባለ ሥራዎች ሊይ መምከሩም
የሆነው የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የተቀሊጠፇ አገሌግልት ሇመስጠት አስፇሊጊውን ይታወቃሌ።

ዲያስፖራው ያሇውን ዕውቀት፣ ክህልትና ቴክኖልጂ ወዯ አገር ውስጥ በማምጣት እንዱሁም

ዜግጅት ማዴረጉን ገሌጿሌ።

ዯግሞ በንግዴ፣ በቱሪዜምና በኢንቨስትመንቱ ሊይ አሻራውን ትቶ እንዱያሌፌ እየተሠራ መሆኑን

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የህዜብ ግንኙነት ኃሊፉ አቶ አሌሰን አሰፊ እንዯገሇጹት፤ የግሌ ሆቴልችና ላልች አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ወዯ አገር ቤት
ከቦላ ዓሇም አቀፌ አየር ማረፉያ ጀምሮ እንግድች በሚያርፈባቸው የተሇያዩ ትሊሌቅ ሇሚመጡ ዲያስፖራዎች የዋጋ ቅናሽ እንዯሚያዯርጉ ማስታወቃቸውም

ሆስፒታልች፣ መንገዴና ላልች መሠረተ ሌማቶችንና የተጎደትን መሌሶ ሇማቋቋም ከተሇያዩ

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ የሕዜብ ግንኙነት ኃሊፉ አቶ ወንዴወሰን ግርማ ተናግረዋሌ፡፡
ዲያስፖራው የውጭ ምንዚሪ ምንጭ እንዱሆን የተሇያዩ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውን
ያስታወሱት ኃሊፉው፣ በዲያስፖራው በኩሌ ከሚሊከው የውጭ ምንዚሪ በሕጋዊ መንገዴ
የሚመነረው ከ30 በመቶ በታች መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
በ2013 ሒሳብ ዓመት ከዲያስፖራው 3.6 ቢሉዮን ድሊር መገኘቱን፣ ከዙህ ውስጥ አንዴ ሦስተኛ
በታች የሚሆነው በሕጋዊ መሌኩ ወዯ አገር ውስጥ መግባቱን አብዚኛውን ጊዛም ሕገወጥ የሆነ
ምንዚሪ እንዯሚፇጸም አቶ ወንዴወሰን አክሇዋሌ፡፡
በተሇያዩ አገሮች የሚገኙ ሕገወጥ የገንብ አዋዋሪዎች ኢትዮጵያ ከዲያስፖራው ማግኘት
የሚገባትን ገንብ በቀሊለ እንዲታገኝና ሊሌተፇሇገ ዓሊማ እንዱውሌ እያዯረጉ መሆኑን
ጠቁመዋሌ፡፡
ኤጀንሲው የሕገወጥ የውጭ ምንዚሪን ሇማስቆም ከዲያስፖራው ጋር ባዯረገው ውይይት ሊይ

በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገዴ፣ ኢትዮ ቴላኮም፣ የመንግሥትና

ሆቴልች ዴረስ የውጭ አገር ገንብን መመንር የሚችለ 103 ፍሬክሶች ማሇትም አንዯኛው ዲያስፖራው በአገር ውስጥ የሚኖረውን ቆይታ አስዯሳችና
የኤቲኤም ማሽኖች ተጋጅቷሌ። 103ቱም ፍሬክሶች ወይም የኤቲኤም ማሽኖች ትርጉም ያሇው ያዯርገዋሌ። ሇእነዙህ ኢትዮጵያውያን፣ ትውሌዯ
አስፇሊጊ በሆኑ ቦታዎች ሊይ የተጋጁ ሲሆን ድሊር ይዝ ወዯ አገር ቤት የገባ አንዴ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዲጆች ወዯ እናት ሀገራቸው ሲመጡ
ሰው ከአየር መንገዴ ጀምሮ ከተጋጁት የኤቲኤም ማሽኖች በቀሊለ ያሇምን የሰው የሚሰጠው ቀሌጣፊና ምቹ አገሌግልት አገርን የሚጠቅም እነሱንም
ንክኪ ድሊሩን በመስጠት በዕሇቱ ባሇው የምንዚሪ ዋጋ የኢትዮጵያን ብር ማግኘት የሚያከብር ሲሆን በተቃራኒው ዯግሞ በዲያስፖራው ሊይ ያሌተገባ የዋጋ
ጭማሪ ሇማዴረግ መሞከር ዯሃውን የማሕበረሰብ ክፌሌ ከመጉዲት ባሇፇ
ይችሊሌ።
ይህም ኢትዮጵያውያኑ ወዯ ጥቁር ገበያ እንዲይሄደ በማዴረግ ትሌቅ ሚና በአገሪቱ ኢኮኖሚ ሊይ የሚያሳዴረው ጫና ቀሊሌ እንዯማይሆን ብዘዎች
በመጫወት የውጭ ምንዚሪ ግኝቱን በከፌተኛ ሁኔታ ማሳዯግ የሚችሌ ነው በማሇት ያነሳለ። ስሇሆነም የንግደ ማህበረሰብ ምክንያታዊ ካሌሆነ የዋጋ ጭማሪ
በኢኮኖሚው ሊይ የሚያሳዴረውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ አስረዴተዋሌ። በአዱስ እንዱቆጠብ መንግሥት ያሳስባሌ።
አበባ ከተማ ሇመዜናኛ ከተጋጁት አካባቢዎች በተጨማሪም በክሌሌ ከተሞች የኢትዮጵያ ዲያስፖራ፣ በአፌሪካና በካሪቢያን የሚገኙ አዴናቂዎችና

መርጋት አሇባቸው የሚለት እንዯሚገኙበት ገሌጸዋሌ፡፡

ትሊሌቅ ልጆች ባለበት በአማራ፤ በዯቡብና በኦሮሚያ ክሌልች ጭምር የውጭ በመሊው ዓሇም የሚኖሩ የኢትዮጵያ ወዲጆች ‘የአንዴ ሚሉዮን የአገር
ምንዚሪን ተቀብሇው በብር መቀየር የሚችለ ፍሬክሶች ወይም የኤቲኤም ማሽኖች ቤት ጉዝ ጥሪ’ ተቀብሇው ወዯ ኢትዮጵያ በመምጣት ሇኢትዮጵያ ሕዜብ

ሇሕገወጥ ምንዚሪ መስፊፊት መንስዔ ከሆኑ ነገሮች መካከሌ አንደ የመሊኪያ ዋጋ እስከ 14

መጋጀታቸውን ነው አቶ ሀሌሰን የጠቆሙት።

በመቶ በመሆኑ እንዯሆነ፣ ይህንንም ሇመቅረፌ ባንኮች እስከ 10 በመቶ ማዴረግ እንዯሚገባቸው

ኢትዮጵያውያኑ ወዯ አገራቸው መግባት በመቻሊቸው ብቻ በጦርነቱ እንዱሁም የኢትዮጵያ ወዲጅ ዲያስፖራዎች መግባት ጀምረዋሌ። የእነሱ መምጣት
በተሇያዩ ምክንያቶች የተቀዚቀውን ኢኮኖሚ ማነቃቃት እንዱችለ የኢትዮጵያ በሀገር ኢኮኖሚ መነቃቃት ሊይ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው

ከተነሱ አንኳር ነጥቦች መካከሌ ምንዚሪ አንዴ ዓይነት ይሁን፣ ላልች አማራጮችን ባንኮች

ኃሊፉው አስረዴተዋሌ፡፡
በጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ (ድ/ር) ጥሪ መሠረት ወዯ አገር ውስጥ ሇሚገቡ ዲያስፖራዎች
በሕጋዊ መንገዴ ምንዚሪ እንዱፇጽሙ ከአየር መንገዴ ጀምሮ በተሇያዩ ቦታዎች ሊይ አስፇሊጊው

ያሊቸውን አጋርነት እንዱያሳዩ ጥሪ መቅረቡን ተከትል ኢትዮጵያውያንና

ንግዴ ባንክ የተሇያዩ ሥራዎችን እየሠራ ነው። በተሇይም ዲያስፖራው የተሇያዩ ይታመናሌ። እነሱም በሀገራቸው ኮርተውና ተዯስተው እንዱሄደ በሁለም
ኢንቨስትመንቶችን ማከናወን የሚችሌበት ዕዴሌም መፇጠሩን ጠቁመው የብዴር መስክ መሌካም አቀባበሌ ሉዯረገሊቸው ይገባሌ። አሊስፇሊጊ የዋጋ ጭማሪ
ሁኔታዎችን ያመቻቻሌም ብሇዋሌ። በዕዴለም መኪና ቤትና መሰሌ ንብረቶችን ማዴረግ በህግ ተጠያቂ የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ ኢ ሞራሊዊም ነው።
መግዚት የሚፇሌጉ ወዯ አገር ቤት የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በመሆኑም በሁለም ርፌ የሚኖረው የተሳሇጠ አካሄዴ አንዴነትን

ዜግጅት መዯረጉ መግሇጫ በተሰጠበት ወቅት ተገሌጿሌ፡፡

ተበዴረው መግዚት የሚችለ መሆኑንም አስታውቀዋሌ።

የሚያጠናክር መተሳሰብን የሚያሳዴግ እንዯሆን ማዴረግ ያስፇሌጋሌ።

ኢትዮጵያውያኑ ሇአገር ጥሪ ምሊሽ ሲሰጡ መሰሌ አገሌግልቶችን በተቀሊጠፇ ኢትዮጵያም በውዴ ሌጆቿ ያሊሰሇሰ ጥረት የተረጋጋ ኢኮኖሚያዊ፣
መንገዴ በመስጠት አገራዊ ኃሊፉነትን መወጣት ከእያንዲንደ ዛጋ ይጠበቃሌ። ፖሇቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ በመፌጠር የጀመረችውን የብሌጽግና

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24267



ይሁንና አንዲንድች የዲያስፖራውን መምጣት እንዯ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ጉዝ ታስቀጥሊሇች።
ያሌተገባ ትርፌ ሇማግበስበስ የቋመጡ የንግዴ ተቋማት እንዲለ የተዯረሰበት
በመሆኑ የንግደ ማህበረሰብ የዲያስፖራውን ወዯ ሀገር ቤት መግባት መነሻ አዴርጎ ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.press.et/ama/?p=63296
ከሚያዯርገው የዋጋ ጭማሪ ሉታቀብ እንዯሚገባ ከሰሞኑ መንግሥት አሳስቧሌ።
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሰሊምና ፀጥታ ቢሮ የንግደ ማኅበረሰብ
የዲያስፖራውን ወዯ ሀገር ቤት መግባት መነሻ አዴርጎ ከሚያዯርገው የዋጋ ጭማሪ



ገፅ 3
የብዴር ዕግዴ መነሳቱ በጦርነት የተጎዲው ኢኮኖሚ እንዱያገግም የሚኖረው ሚና
የኢትዮጵያ ሕዜብ ‚የጭን ቁስሌ‛ የሆነው አሸባሪው የሕወሓት ቡዴን በትጥቅ ትግሌ በነበረበት 17 ዓመታት እና ሥሌጣን ሊይ

ይጨምራሌ። ይህም በተዋዋሪ ፌሊጎት ይጨምራሌ ማሇት ነው። ፌሊጎት ከፌ ካሇ ዯግሞ ሆቴለን ወይም የኢንቨስትመንቱን ሉጋ

በነበረበት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ሕዜብ ሊይ የፇጸመው ህሌቆ መሳፌርት የላሇው ግፌና መከራ አሌበቃው ብልት፤ ከጠዋት

ዯርሶ የነበረ ኢንቨስተር መሌሶ ምርትና አገሌግልቱን ወይም ፕሮዲክሽኑን ከፌ ያዯርጋሌ።

ከማታ ሳያስበው ሥሌጣኑን ከተነጠቀ ማግስት ጀምሮ የተነጠቀውን ሥሌጣን ሇማስመሇስ አሌያም ባሌበሊውም ‚ጭሬ ሌበትነው‛
እንዲሇችው እንስሳ አገሪቱን ሇማፇራረስ በጋሻጃግሪዎቹ እየተመራ ወረራ፣ ረፊ፣ ር ማጥፊት፣ የኢኮኖሚ አሻጥር በጥቅለ
ሁሇንተናዊ ጦርነት በኢትዮጵያ ሕዜብ ሊይ ከከፇተ ዴፌን አንዴ ዓመት ተቆጥሯሌ።

ስሇዙህ ሰዎች ገቢ ካሊቸው ፌሊጎታቸው ይጨምራሌ። ፌሊጎት ከጨመረ ዯግሞ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ከፌ የማዴረግ አቅም አሇው።
በላሊ በኩሌ በተሇይ የአገር ውስጥ ባሇሏብቱ የቢዜነስ ሃሳብ ኖሮት ሃሳቡን ወዯ ተግባር የሚያውሌበት ብር ነው የላሇው። ብዴሩ
መሇቀቁ የቢዜነስ ሃሳብ ይው ገንብ አጥተው እጃቸውን አጣጥፇው የተቀመጡ ዛጎችን ወዯ ኢንቨስትመንቱ የመግባት

አሸባሪው ቡዴን በግንባር ከከፇተው ጦርነት ጎን ሇጎን የከፇተውን ‘የምጣኔ ሀብት አሻጥር’ ሇመከሊከሌ በማሇም፤ በጥቁር ገበያና

እዴሊቸውን ያሰፊዋሌ።

በመዯበኛ የባንኮች የውጭ ምንዚሪ ዋጋ መካከሌ ያሇው ሌዩነት መስፊቱን ተከትል እንዱሁም ከዋጋ ግሽበትና ተያያዥ ነገሮች ጋር
በተያያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሏምላ ወር ጀምሮ የብዴር ክሌከሊ አዴርጎ ነበር።

እንዱሁም ብሌህ ኢንቨስተሮች በራሳቸው ብር ሳይሆን በሰው ወይም በብዴር ብር ነው መስራት የሚወደት። ስሇዙህ እነርሱ
መንቀሳቀስ ከቻለ አንዴ ሇራሳቸው ሰርተው ትርፊማ ይሆናለ። ሁሇት ዯግሞ ሇአገራቸው ሁሇንተናዊ ኢኮኖሚ እዴገት

ሊሇፈት አራት ወራት ተግባራዊ ተዯርጎ የነበረው የብዴር ክሌከሊ ሙለ በሙለ መነሳቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አሳውቋሌ።

የበኩሊቸውን ሚና እንዱወጡ እዴሌ ይፇጥርሊቸዋሌ። ሦስት በስራቸው ሊለ ዛጎች የሥራ እዴሌ ይፇጥራለ። መንግሥትም

ብሔራዊ ባንክ ባንኮች ብዴር እንዲይሰጡ አስተሊሌፍት የነበረውን መመሪያ በማንሳት፣ ሇሁለም የቢዜነስ ርፍች ብዴር ማቅረብ

ከኢንቨስትመንቱ ማግኘት የሚገባውን ተገቢውን ቀረጥ ያገኛሌ።

እንዯሚችለ ማስታወቁ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ሊይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው የምጣኔ ሃብት ምሁራንና የባንክ
ባሇሙያዎች ሲናገሩ ተዯምጧሌ፡፡

ይህም የግሌ አሌሚው፣ ተቀጣሪ ማህበረሰቡና መንግሥት በተዋረዴ ተጠቃሚ ሆነው አገር ትጠቀማሇች። በዙህ መንገዴ ሁለም
ተጠቃሚና አሸናፉ ይሆናሌ። አቶ ወሰንሰገዴ በኮቪዴ 19 ወረርሽኝ እና በአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ሳቢያ ሕብረተሰቡ ከእሇታዊ

ከዙህ አኳያ የብዴር ክሌከሊው መነሳቱ በተሇይ ሇአገር ውስጥ ኢንቨስተሩ የሚኖረው ፊይዲ እንዱሁም የአገሪቱን የኢንቨስትመንት

ፌጆታ ባሇፇ ባንክ ሊይ ያሇውን ገንብ አውጥቶ ቢዜነስ ሊይ ሇማዋሌ እና ሇመዜናናት የሚያውሌበት ወቅት ባሇመሆኑ

ርፌ ከማነቃቃትና በጦርነት የተጎዲውን ኢኮኖሚ እንዱያገግም በማዴረግ እረገዴ የሚጫወተው ሚና ምን እንዯሚመስሌ ሇዜግጅት

የህብረተሰቡ የቁጠባ አቅም ስሇሚጨምር ባንኮች ሊይ ጠርቀም ያሇ ገንብ እንዯሚኖር ገሌጸው፤ ባንኮች የብዴር አሰጣጥ

ክፌሊችን አስተያየታቸውን የሰጡት የምጣኔ ሏብት ሙህሩ አቶ ወሰንሰገዴ አሰፊ፤ ሊሇፈት አራት ወራት ተግባራዊ ሆኖ የቆየው

ስርዓቱን የተሳሇጠና ቀሌጠፊ በማዴረግ መስጠት ይኖርባቸዋሌ።

የብዴር ክሌከሊ ባንኮች ሊይም ሆነ የተሇያዩ ቢዜነሶችና ኢንደስትሪዎች ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ አሳርፍ እንዯነበር ጠቅሰው፣ አሁን
መፇቀደ ኢኮኖሚው ሊይ መነቃቃት ይፇጥራሌ ብሇዋሌ፡፡ እንዯርሳቸው ገሇጻ፤ የአንዴ አገር ኢኮኖሚ ወይም ዓመታዊ ጥቅሌ ምርት
(Gross Domestic Product / GDP) ሲሰሊ የግሌ ፌጆታ (private consumption) + የግሌ ኢንቨስትመንት (private invest-

ነገር ግን አገሪቱ የኢኮኖሚ አሻጥር ውስጥ ስሊሇች ብዴር ተፇቅዶሌ በሚሌ ሰበብ ማንኛውም ሰው እየተበዯረ ሇቅንጦት እና
ሇእኩይ ሥራ ማስፇጸሚያነት እንዲይውሌ ባንኮች ብዴሩን ሲሰጡ ከፌተኛ ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባሌ።

ment) + የመንግሥት ወጪ (Government Expenditure) + ኤክስፖርት የሚዯረገው ኢምፖርት ከሚዯረገው ጋር ተቀንሶ

ብዴሩ ሉፇቀዴ የሚገባው የአገርን ኢኮኖሚ ሉያነቃቃ፣ ዛጋን ሉጠቅምና በጦርነቱ የተዲከመውን ኢኮኖሚ ሇመዯገፌ በሚችሌ

የሚገኘው የተጠራ ኤክስፖርት (Net export) ነው። ስሇዙህ የአንዴ አገር ጂዱፒ (የነፌስ ወከፌ ገቢ) ሲሇካ እዴገት አሳይቷሌ

የኢንቨስትመንት ርፌ ሇሚሰማሩ ባሇሃብቶች የቅዴሚያ ቅዴሚያ ተሰጥቶ ብዴሩ ሉፇቀዴሊቸው ይገባሌ። ስሇዙህ ብዴሩ ሉፇቀዴ

አሌያም ዜቅተኛነው ተብል የሚገሇጸው የነኚህ አራት መሠረታዊ ነገሮች ዴምር ውጤት ነው።

የሚገባው ኢንቨስተሩ የሥራ ፕሮፖዚለን አቅርቦ የቀረበው ፕሮፖዚሌ ተገምግሞ መሆን አሇበት።

ከዙህ አኳያ ከአራቱ መካከሌ አንደ የሆነውን የአገሪቱን ኢንቨስትመንት ስንመሇከት አብዚኛው የአገር ውስጥ ኢንቨስተሩ ከባንክ

በዙህ መሌኩ ብዴሩን በመፌቀዴ ኢንቨስትመንቱ አገሪቱ ሇገባችበት ቀውስ የበኩለን አስተዋጽዖ ሉያበረክት ይገባሌ ብሇዋሌ አቶ

በሚያገኘው ብዴር ነው ወዯ ሌማት ወይም ኢንቨስትመንቱ የሚገባው።

ወሰንሰገዴ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከኢኮኖሚ አሻጥር፣ ከዋጋ ግሽበትና ተያያዥ ነገሮች ጋር በተያያ ባንኮች ብዴር

ነገር ግን የተሇያዩ ንብረቶችና ገንቦች በአጥፉ ቡዴኑ እና ተሊሊኪዎቹ እጅ ቢወዴቅ በአገር ለአሊዊነትና በሕዜብ ህሉና ሊይ ሉዯርስ
የሚችሇውን ከባዴ ችግር ቀዴሞ በመረዲት እና የጥፊት ቡዴኑ በአገሪቱ ሊይ የተከፇተውን የኢኮኖሚ አሻጥር ሇመመከት መንግሥት
ባንኮች ብዴር እንዲይሰጡ መመሪያ አስተሊሌፍ ነበር።
መንግሥት ከገንብ ፖሉሲ አንፃር ይህንን ዕርምጃ ሲወስዴ ሇአገር ኢኮኖሚ የሚጠቅሙ ሁኔታዎችን መከሊከሌ የፇሇጋቸውን



እንዲይሰጡ አስተሊሌፍት የነበረውን መመሪያ በማንሳት፣ ሇሁለም የቢዜነስ ርፍች ብዴር ማቅረብ እንዯሚችለ ኅዲር 20 ቀን
2014 ዓ.ም ማስታወቁ አይነጋም።
ሇተጨማሪ መረጃ፡
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ነገሮች ከመከሊከሌ አኳያ የተወሰደ በመሆኑ፤ ከአገራዊ ሁኔታ አንፃር ዕርምጃው በመሌካም የሚታይ ነው። እንዯ መንግሥት
በአገሪቱ ከሚያስከትሇው ቀውስ አንጻር ተገምግሞ የተወሰነም ውሳኔ ነበር።
በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ አንፃር መንግሥት ብዴር እንዱቆም ማዴረጉ ትክክሌ ቢሆንም ቅለ፤ በተሇይ አብዚኛው የአገር ውስጥ
ኢንቨስተር ወዯ ኢንቨስትመንቱ የሚገባው ከባንክ ብዴር አውጥቶ በመሆኑ ውሳኔው በአገሪቱ ኢንቨስትመንት ሊይ አለታዊ ተጽኖ
ነበረው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ባንክ ሊይ የቆጠበውን ገንብ ኢንቨስተሩ ወስድ ሆቴሌ፣ ሆስፒታሌ፣ ሪሌስቴት፣ የተቀናጀ የግብርና

የወተት ፊብሪካዎች በፊይናንስ እጥረትና በኢመዯበኛ ንግዴ
ምክንያት አዯጋ ውስጥ ወዴቀናሌ አለ

ሥራ ሊይ ወ..ተ የመሳሰለ የኢንቨስትመንት ርፌ ሊይ ገንቡን ፇሰስ ካሊዯረገ በእያንዲንደ ሴክተር ሊይ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች

በሥራ ማስኬጃ ፊይናንስ እጥረትና የኢመዯበኛ ገበያ በመስፊፊቱ የወተት ፊብሪካዎች አዯጋ ሊይ መውዯቃቸውን ተናገሩ።

እጃቸውን ሇመሰብሰብ ይገዯዲለ።

ባሇፈት አምስት ዓመታት የሉዜ ፊይናንስ አቅርቦት በመስፊፊቱ ምክንያት፣ አዲዱስ የወተት ፊብሪካዎች በከፌተኛ ቁጥር ጨምሮ
ከ30 በሊይ ቢዯርሱም፣ ሇዓመታት የነበሩ ችግሮች ባሇመፇታታቸው ዴርጅቶቹን እየተፇታተነ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ።

ኢንቨስተሩ እጁን ሇመሰብሰብ የሚገዯዯው ሇምንዴ ነው ከተባሇ ኢንቨስተር ሲጀምር በራሱ ገንብ አይሰራም። ህብረተሰቡ

በተሇይም የወተት ርፈን የግብይት ሥርዓት የሚመራ ሕግ በአገር አቀፌ ዯረጃ ባሇመኖሩና በአንዲንዴ ክሌልች በሥራ ሊይ ያለ

የቆጠበውን ገንብ ከባንክ ተበዴሮ ነው የሚሰራው። ስሇዙህ ህብረተሰቡ የሚቆጥበውን ብር ኢንቨስተሩ ከባንክ ተበዴሮ ሌማት ሊይ

መመርያዎች በሚገባ በመሬት ሊይ አሇመውረዲቸው፣ ከኮቪዴ-19 እና ከአገሪቱ ሰሊም መዯፌረስ ጋር ተዲምሮ ሇከፊ ቀውስ

እስካሊዋሇው ዴረስ ሥራ አይሠራም ማሇት ነው።

እንዯዲረጋቸው የርፈ ተዋናዮች አስረዴተዋሌ።

ይህ ዯግሞ ሌማት ወይም ኢንቨስትመንት ቆመ ማሇት ነው። ኢንቨስትመንት ተቀዚቀ ወይም የሇም ማሇት የሥራ እዴሌ የሇም
ማሇት ነው። የሥራ እዴሌ ከላሇ ሰዎች ሥራ አያገኙም። የሥራ እዴሌ ተፇጥሮሇት የነበረው ዛጋ ከሥራ ገበታው የሚፇናቀሌበት
አጋጣሚም ይፇጠራሌ።

በዯብረ ብርሃን ከተማ የሃፒ ወተት ፊብሪካ ባሇቤትና ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሰሇሞን ፊንቱ ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ ወተት
ከገበሬዎች መሰብሰብ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ከባዴ እየሆነ መምጣቱትን በመግሇጽ፣ ሇዙህም ተጠያቂ ያዯረጉት በኢመዯበኛ ርፌ ያለ
ነጋዳዎችን ነው።
ፊብሪካዎች እስከ 50 ኪል ሜትር ዘሪያ (ራዱየስ) በመጓዜ ወተት ከገበሬዎች መግዚት ቢችለም፣ የኢመዯበኛ ገበሬዎች የተሻሇ

ይህ በሚሆንበት ጊዛ ፌሊጎት (demand) ይወርዲሌ። ፌሊጎት የሚጨምረው ሰዎች የሥራ እዴሌ ተፇጥሮሊቸው ገቢ ወይም ገንብ

ዋጋ በመስጠት ምርቱን እየወሰደ ፓስቸራይዜ ሳያዯርጉ ይሸጣለ ያለት አቶ ሰሇሞን፣ ይህን ዓይነት ዴርጊት መፇጸም በሕግ

ሲያገኙ ነው። ሇአብነት አንዴ በኢንደስትሪ ፓርክ የተቀጠረ ሠራተኛ ዯመወዜ ባያገኝ ቡቲክ ገብቶ ሌብስ አይገዚም። ሇምግብ

የተከሇከሇ ቢሆንም፣ ሕጉ በትክክሌ ስሇማይፇጸም ሕጋዊ አምራቾችን ከገበያ ውጭ አያዯረገ ነው ሲለ ተናግረዋሌ።

የሚውለ ፌጆታዎችን ጤፌ፣ ሽንኩርት ወ..ተ የመሳሰለ የቤት አስቤዚዎችን አይገዚም። ምግብ ቤት ሄድ ምግብ አይበሊም።

እንዯ ሾሊና ማማ ወተት በሥራው ሊይ የቆዩ የርፈ ተዋናያኖች የተሻሇ የገንብ ፌሰት ሇዓመታት ስሊሊቸው ችግሩን መቋቋም
ቢችለም፣ አዲዱስ ፊብሪካዎች የሥራ ማስኬጃ ካፒታሌ ማግኘት ባሇመቻሊቸው አዯጋ ውስጥ መውዯቃቸውን ያወሳለ።

ሻይ አይጠጣም። ስሇዙህ ይህ ሰው እነዙህን መሠረታዊ ነገሮች ከማዴረግ የሚቆጠብ ከሆነ፤ አምራቹ ሇአብነት ምግብ አጋጅቶ

በዙህም የተነሳ የማምረት አቅማቸውን አሥር በመቶ እንኳን መጠቀም አሇመቻሊቸውን የሚያነሱት የአዲማ ወተት ፊብሪካ ዋና

የሚሸጥ ሰው ምግብ የሚገዚው አጥቶ በአንዳ ወዯ ምግብ አሇመሸጥ ከተዋወረ ገቢው ስሇሚቀንስበት ያሇው አማራጭ

ሥራ አስኪያጅ አቶ እንዲሌካቸው ንጋቱ፣ ሇባሇፈት ሁሇት ዓመት ኪሳራ ማስመዜገባቸውን በምሬት ይናገራለ።

ሠራተኞቹን መቀነስ ሉሆን ይችሊሌ። አሉያም ሉገዚ የነበረውን ጤፌ፣ ሥጋ ወ..ተ ምግብ ሇማጋጀት ግብዓት የሆኑ አቅርቦቶችን

የአዲማ ወተት ፊብሪካ የማምረት አቅሙ 1,500 ሉትር ወተት በሰዓት ቢሆንም፣ አሁን እያመረተ የሚገኘው በቀን 2000 ሉትር

መቀነስ ሉሆን ይችሊሌ። ይህ ሰው ሲገዚ የነበረውን የሥጋ መጠን የሚቀንስ ከሆነ ባሇሥጋ ቤቱ የሚሸጠው ሥጋ ይቀንስበታሌ።

መሆኑን አቶ እንዲሌካቸው ሇሪፖርተር ተናግረዋሌ። ሇዙህ በዋነኝነት ያነሱት የሥራ ማስኬጃ ካፒታሌ ማግኘት አሇመቻሊቸውን

ባሇ ሥጋ ቤቱ ሥጋውን የሚገዚው ካጣ ዯግሞ ስሇማያርዴ የሚያርዯውን በሬ ይቀንሳሌ ማሇት ነው። ባሇሥጋ ቤቱ የሚያርዯውን
በሬ ከቀነሰ ዯግሞ በሬ ሲሸጥሇት የነበረው ገበሬ በሬው ሳይሸጥሇት ይቀራሌ ማሇት ነው። ከዙህ አኳያ የአንዴ ሰው ገበያ መሄዴ
ታች ሏረር፣ ቦረና ያሇውን የበሬ ነጋዳ፤ ጎጃም ያሇውን የጤፌ ነጋዳ ኢኮኖሚ ይነካሌ ማሇት ነው። ስሇዙህ ፌሊጎት በመቀዜቀዘ
ምክንያት ኢኮኖሚው እየወረዯ ይመጣሌ። ሰው መግዚት ወይም ወዯ ገበያ መሄዴ ሳይችሌ ሲቀር ፌሊጎት ይቀንሳሌ። ፌሊጎት ከቀነሰ
ዯግሞ ከሊይ የተጠቀሱት ተያያዥ ችግሮች ይከሰታለ።

ሲሆን፣ ሇዙህም ተጠያቂ ያዯረጉት የኢትዮጵያ ሌማት ባንክን የብዴር መመርያን ነው።
‹‹የሥራ ማስኬጃ ብዴር ከባንኩ ማግኘት የማይታሰብ›› ነው ያለት አቶ እንዲሌካቸው፣ ይህንንም ከላልች የፊይናንስ ተቋማት
ሇማግኘት ቢሞክሩም የብዴር ታሪካቸው በመበሊሸቱ ይህንን ማዴረግ አሇመቻሊቸውን ዋና ሥራ አስኪያጁ አስረዴተዋሌ።
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ፕሬዙዲንት ዮሏንስ አያላው (ድ/ር) በበኩሊቸው ባንካቸው ችግሩን ሇመፌታት ጥረት እያዯረገ መሆኑን፣
የሥራ ማስኬጃ ካፒታሌ ሇወተት ፊብሪካዎች ሇማቅረብ መታቀደን ይፊ አዴርገዋሌ። ባንኩም ችግሮቻቸውን በመረዲት
ማሻሻያዎችን እንዯሚያዯርግ ሇሪፖርተር ተናግረዋሌ።

ይሄ ሁለ የሚከሰተው ከፌሊጎት መውረዴ ጋር ተያይዝ እየተሰናሰነ የሚመጣ ነው። በመጀመሪያው የዓሇም ጦርነት ወቅት በሰው

በኢትዮጵያ በነፌስ ወከፌ እያንዲንደ ዛጋ በዓመት 19 ሉትር ወተት ይውስዲለ ተብል የሚታመን ሲሆን፣ ከኬንያ ጋር ሲነፃፀር

ኪስ ገንብ ባሇመኖሩ የፌሊጎት መውረዴ ተከስቶ የዓሇም ኢኮኖሚ በተቀዚቀበት ወቅት ጆን ማይናርዴ ኪንስ የተባሇ የምጣኔ

በስዴስት እጥፌ ያነሰ ነው። በአዱስ አበባ ዘሪያ ያለ ከ5,000 በሊይ ገበሬዎች በዓመት ከ35 ሚሉዮን ሉትር በሊይ ወተት ሇአዱስ

ሏብት ሙህር ‚በሰው ኪስ ገንብ የሚገባበትን መንገዴ ማመቻቸት አሇብን‛ የሚሌ ሃሳብ ይዝ ብቅ አሇ። ይህንን ሃሳብ ወዯ ተግባር

አበባ ገበያ ብቻ ያቀርባለ ተብል ቢታመንም፣ ከዙህ ውስጥ 73 በመቶ የሚሆነው በቀጥታ ሇሸማቾችና ሇፊብሪካዎች ይቀርባሌ።

በመሇወጥ በአንዯኛው የዓሇም ጦርነት ወቅት ዓሇም ገብታበት ከነበረው የኢኮኖሚ ቀውስ መውጣት ተቻሇ። ስሇዙህ ብዴር

በአገር አቀፌ ዯረጃ ባሇፇው ዓመት 4.6 ቢሉዮን ሉትር ወተት በ57 ሺሕ ገበሬዎች መታሇቡን የማዕከሊዊ ስታስቲክስ አገሌግልት

መታገደ ኢንቨስትመንቱ እንዱቀዚቀዜ ያዯርገዋሌ።

(የቀዴሞ ማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ) መረጃ ያሳያሌ። ምንም እንኳን ቁጥሩ በየዓመቱ ዕዴገት ቢያሳይም፣ ፊብሪካዎች ጋር
ገበሬዎች ባሇመቆራኘታቸው ሸማቾች ጋር የሚዯርሰው አነስተኛ መሆኑ በተዯጋጋሚ ይነሳሌ። በዙህ የተነሳ እንዱሁም በፊይናንስ

ይህም የአንዴ አገር ኢኮኖሚ ምሰሶ የሆነው ኢንቨስትመንት ተቀዚቀ ማሇት በዚው መጠን ጂዱፒው ይወርዲሌ። አሁን ሊይ የብዴር

እጥረትና ወተት መሰብሰብ ባሇመቻሊቸው፣ እንዯ በቆጂ ወተት ፊብሪካ ያለ ቀዯምት ዴርጅቶች በቅርቡ ተግተዋሌ፡፡

እግደ መነሳቱ ኢኮኖሚው እንዱነቃቃ ብቻ ሳይሆን በፊይናንስ እጥረት ቆመው የነበሩ ቢዜነሶች እና ኢንደስትሪዎች ሥራቸውን
በተሻሇ እንዱሠሩ ያስችሊቸዋሌ ያለት የምጣኔ ሏብት ሙህሩ አቶ ወሰንሰገዴ፤ ብዴር ሳይኖር ሲቀር የሚያስከትሇውን ችግር ከሊይ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

አይተናሌ።

https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24076

በተቃራኒው ዯግሞ የብዴር እግዴ በመነሳቱ ኢንቨስትመንት ይጨምራሌ። የኢንቨስትመንት ፌሰት ጨመረ ማሇት ዛጎች የሥራ
እዴሌ ያገኛለ። የሥራ እዴሌ የሚፇጠርሊቸው ዛጎች ቁጥር ከጨመረ ዯግሞ እያንዲንደ ዛጋ ኪስ የሚገባው ገቢ ወይም ገንብ



ገፅ 4
ባንኮች ከሚያስቀምጡት መጠባበቂያ ገንብ የጨርቃ ጨርቅና የቆዲ ኢንደስትሪዎች የውጭ ምንዚሪ ቅዴሚያ
እንዱያገኙ ይዯረጋሌ ተባሇ
ሊይ ብዴር መስጠት ጀመሩ
በኢትዮጵያ በጨርቃ ጨርቅና ቆዲ ኢንደስትሪ ርፌ የተሰማሩ ዴርጅቶች

በሚመጡበት ጊዛ ፊብሪካው ሳይቆም ተረክበውት እንዱያስቀጥለ
ያለባቸው ችግሮች እንዱቃሇለ በቅዴሚያ እንዱያገኙ እንዯሚዯረግ እንዯሚዯረግ ተናግረዋሌ፡፡
ተገሇጸ፡፡
ፊብሪካው 1,100 የሚዯርሱ ሠራተኞች እንዲለት ተገሌጿሌ፡፡ በሌማት ባንክ
ይህ የተገሇጸው የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ታኅሳስ 3 ቀን 2014 ዓ.ም. በኩሌ በጊዛያዊነት እንዱመሩት የተሾሙት ኃሊፉዎች ሇሚኒስትሩ
በሞጆና በአዲማ ከተማ የሚገኙ የጨርቃ ጨርቅና የቆዲ ፊብሪካዎችን

እንዯገሇጹት፣ ፊብሪካውን ባንኩ ከተረከበ በኋሊ ምንም ዓይነት ሇማሽኖቹ

የሥራ እንቅስቃሴ በተጎበኘበት ወቅት ነው፡፡ ፌሬንዱሺፕ ቆዲ ፊብሪካ፣

መሇዋወጫ የሚሆኑ ቁሶችን በመጋን አሊገኙም፡፡ ማሽኖቹ የመሇዋወጫ

ኮሌባ ቆዲ ፊብሪካ፣ ኢቱር ቴክስታይሌ፣ ሰንሻይንና ኪንግዯም ጨርቃ

ዕቃዎች

ጨርቅ ፊብሪካዎች የተጎበኙ ፊብሪካዎች ናቸው፡፡

እንዯሚያሟለ ተናግረዋሌ፡፡

ስሇሚያስፇሌጋቸው

የአገር

ውስጥ

ወኪልችን

ፇሌገው

ጀምሮ መተግበር ጀመረ፡፡

የኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መሊኩ አሇበሌ እንዯ ገሇጹት፣ ኢንደስትሪዎቹ ሆኖም መሇዋወጫዎችን በቀጥታ ሇማምጣት የባንክ ኤሌሲ ሇመክፇት
ጥሬ ዕቃ ተጠቅመው የሚያመርቱ ስሇሆኑ ዴጋፌ ካገኙ ሇአገር ውስጥና የፊብሪካው ስም መዋወር ስሊሇበት ሒዯቱን እንዯ ጀመሩ ገሌጸው፣
ሇውጭ ገበያ ምርት በማቅረብ የውጭ ምንዚሪና ሰፉ የሥራ ዕዴሌ ማሽኖቹ የምርት ጊዛያቸው ትንሽ ቆየት ያሇ ስሇሆነ የመሇዋወጫ

በኢንደስትሪው ውስጥ እስካሁን ባሌተሇመዯ ሁኔታ ተግባራዊ እንዱሆን ከብሔራዊ ባንክ

ይፇጥራለ፡፡

ባንኮች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሚያስቀምጡት መጠባበቂያ ገንብ ሊይ ሇቡና ሊኪዎችና
አቅራቢዎች ብዴር እንዱሰጡ በብሔራዊ ባንክ የተሊሇፇው መመርያ ከታኅሳስ 13 ቀን 2014 ዓ.ም.

በተሊሇፇው መመርያ መሠረት፣ ባንኮች በብሔራዊ ባንክ ከሚያስቀምጡት የአሥር በመቶ
መጠባበቂያ ገንብ ሊይ ሁሇት በመቶውን ወጪ በማዴረግ ሇዙሁ ርፌ ብዴር እንዯተጠቀሙበት
አስታውቋሌ፡፡
በተሇይ የቡና የወጪ ንግዴ እንዲይስተጓጎሌ ባንኮችም የጥሬ ገንብ

ችግር እንዲይገጥማቸው

ታሳቢ ተዯርጎ ተግባራዊ እንዱሆን በተሊሇፇው መመርያ መሠረት፣ ሇቡና ሊኪዎችና አቅራቢዎች
ብዴር ማቅረብ ይችሊለ፡፡

ዕቃዎቻቸውን ማግኘት አስቸጋሪ እንዯሆነባቸው አስረዴተዋሌ፡፡

በኢንደስትሪዎቹ ውስጥ የሚታዩና የመንግሥትን ዴጋፌ የሚፇሌጉ ፊብሪካውን ሇመሸጥ በመስከረምና በጥቅምት ወራት ጨረታ እንዯወጣ
ጉዲዮች እንዲለ በጉብኝቱ ወቅት መረዲታቸውን የገሇጹት ሚኒስትሩ፣ የተገሇጸ ሲሆን፣ ግምቱ ወዯ 1.4 ቢሉዮን ብር በመሆኑ በጨረታው ሉወዲዯር
ከእነዙህ ውስጥ አንዯኛው የውጭ ምንዚሪ አቅርቦት ችግር ነው፡፡ የፇሇገ ባሇሀብት እንዲሌቀረበ ተገሌጿሌ፡፡
ኢንደስትሪዎቹ ሇመሇዋወጫና ሇጥሬ ዕቃ የሚሆን የውጭ ምንዚሪ
እንዯሚፇሌጉ ሚኒስትሩ አስታውቀው፣ በፌሊጎታቸውም መሠረት ሇተጨማሪ መረጃ፡
የቅዴሚያ ቅዴሚያ እንዱሰጣቸው እንዯጠየቁ አስረዴተዋሌ፡፡

https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24078

ባንኮቹ ሇነዙህ ርፍች የሚሰጡት ብዴር እያንዲንደ ባንክ ባሇው መጠባበቂያ ገንብ ሌክ መጠን
የሚወሰን ነው፡፡ የተሰጠው ብዴር የመመሇሻ ጊዛ ገዯብ የተቀመጠሇት ሲሆን፣ ባንኮቹ ሇነዙህ

በላሊ በኩሌ ከጥሬ ዕቃ አቅርቦትና ከኮቪዴ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ቀዯም

ርፍች የሰጡትን ብዴር እስከ ነሏሴ 2014 ዓ.ም. መሌሰው ወዯ ብሔራዊ ባንክ

ሲሌ የነበሯቸው የገበያ መዲረሻዎች ሊይ መዴረስ እንዲሌቻለ፣ በዙህም

ማስገባት

ይኖርባቸዋሌ፡፡

ምክንያት ገቢያቸው በመቀነሱ ተሇዋጭ የገበያ መዲረሻ እንዯሚፇሌጉ

በዙህ በብሔራዊ ባንክ ሰሞናዊ ውሳኔ ሊይ ካነጋገርናቸው መካከሌ አንደ የሆኑት የኦሮሚያ ባንክ

ዴርጅቶቹ ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከሌ ይገኝበታሌ፡፡ ጥያቄዎቹ

ፕሬዙዲንት አቶ ተፇሪ መኮንን፣ ውሳኔው ኃሊፉነት የተሞሊበትና ወቅቱን የጠበቀ ነው ብሇዋሌ፡፡

የሚመሇከታቸው የመንግሥት አካሊትን በማስተባበር የሚፇታ እንዯሆነ

አሁን ካሇንበት አገራዊ ችግር አኳያ የወጪ ንግደን ማሳዯግ የግዴ ነው ያለት አቶ ተፇሪ፣ የወጪ

የተናገሩት ሚኒስትሩ፣ በአጠቃሊይ ጉብኝቱ ምን ዕዴሌና ምን ችግር አሇ

ንግዴ ዯግሞ ቡና ሊይ ማረፈን፣ አገራችን የተሻሇ የንግዴ ሚዚን እንዱኖራት ሇማዴረግ እንዱሁም

የሚሇውን የተሇየበት እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡

ወቅቱ ቡና የሚገዚበትና ሇውጭ ገበያ የሚጋጅበት እንዯመሆኑ መጠን ይህንን ሉያግዜ የሚችሌ
ውሳኔ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡

የተነሱትን

የዋጋ ግሽበትን ሇመቆጣጠር እየተወሰዯ ካሇው ዕርምጃ አኳያ ሇርፈ ይሰጥ የነበረው የብዴር

ኢንደስትሪዎችን ታሳቢ በማዴረግ፣ የቅዴሚያ ቅዴሚያ ተሰጥቷቸው

አቅርቦት በጣም የመነመነ በመሆኑ በዙህ መሌክ ብዴር መመቻቸቱ ተገቢ መሆኑን የሚያምኑት አቶ

እንዱፇቱ የማዴረግ ሥራ አንዯኛው የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ተግባር

ተፇሪ፣ በተሇያዩ ምክንያቶች ባንኮች ሉገጥማቸው የሚችሇውን የገንብ እጥረት ሇመሙሊትም

እንዯሆነ ተጠቁሟሌ፡፡ ኢንደስትሪዎቹ ሥራቸው በውጭ ምንዚሪ ሊይ

ይረዲሌ ብሇዋሌ፡፡

የተመሠረተ በመሆኑ፣ ከውጭ ምንዚሪ ጋር በተገናኘ ያሇውን ችግር አሁን

በተሇይ በባንኮች ሊይ የተጨመረው የመጠባበቂያ መጠን መጨመር፣ በአጠቃሊይ ሕገወጥ የገንብ

ከሚያሳዩት አፇጻጸም ጋር ተያይዝ፣ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመነጋገር

ዜውውርን ሇመቆጣጠር በሒሳብ አከፊፇት ሊይ የተወሰደ የጥንቃቄ ዕርምጃዎች ባንኮች በቂ

የሚፇታ እንዯሆነ አቶ መሊኩ ተናግረዋሌ፡፡

የብዴር አቅርቦት እንዲይኖራቸው አዴርጓሌ፡፡
በውሳኔው መሠረት ባንኮች ካሊቸው መጠበቂያ ገንብ ሇቡና ሊኪዎችና አቅራቢዎች መሌቀቅ
መጀመራቸውንም ከአቶ ተፇሪ ገሇጻ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
የሰሞኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዕርምጃ አወንታዊ ሲሆን፣ ይህም ንዴሮ ብራዙሌ በውርጭ
ምክንያት የቡና ምርቷ ጥሩ ባሇመሆኑ ሇኢትዮጵያ ቡና ጥሩ ዕዴሌ የሚከፌትና ተወዲዲሪ
የሚያዯርግ ይሆናሌ፡፡ ይህም እስከ መጋቢት ወር ዴረስ እንዯሚቀጥሌ የሚጠበቅ በመሆኑ ከዙህ

ችግሮች

ሇኢንደስትሪዎቹ

ብቻ

ሳይሆን


ማራቶን ሞተር

በኤላክትሪክ

ኃይሌ

የሚሠሩ

ተሽከርከሪዎች

ቻርጅ

የሚዯርጉበትን

ላልች

ማዕከሌ

አስመረቀ
በታዲሽ ኃይሌ የሚሠሩ የተሇያዩ የሏንዲይ ተሸርካሪዎችን በኢትዮጵያ
በብቸኝት የሚገጣጥመው ማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ፣ 20 በታዲሽ

ከተጎበኙት ጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካዎች ውስጥ ከኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ኃይሌ የሚሠሩ ተሽከርካሪዎችንና ቻርጅ የሚዯረጉበትን ማዕከሌ
ከአንዴ ቢሉዮን ብር በሊይ ተበዴሮ ብዴሩን በአግባቡ መክፇሌ ሳይችሌ ታኅሳስ 19 ቀን 2014 ዓ.ም. በይፊ አስመረቀ፡፡
በመቅረቱ፣ ባንኩ በራሱ ማስተዲዯር የጀመረውና በቱርካውያን ባሇቤትነት
የተመሠረተው ኢቱር ቴክስታይሌ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር የማራቶን ሞተር ኢንጂነሪንግ መሥራችና ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ
ይጠቀሳሌ፡፡

መሌካሙ አሰፊ እንዲስታወቁት፣ ዴርጅቱ ሁሇት የተሇያየ የሏዩንዲይ
ሞዳሌ የሆኑ ሃያ በኤላክትሪክ የሚሠሩ ተሽከርከሪዎችን ገጣጥሞ

ምርት የሚገኘውን የውጭ ምንዚሪ ሇማሳዯግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሰሞኑ ውሳኔ አግባብ

አቶ መሊኩ እንዲስታወቁት፣ በውጭ ባሇሀብቶች ተይው የነበሩ አንዲንዴ

መሆኑን ያመሇክታለ፡፡

ኢንደስትሪዎች ከብዴር አመሊሇስ ችግር ጋር በተያያ በዙህ ወቅት

ውሳኔው፣ ኢኮኖሚውን በማነቃቃቱ ረገዴም ትሌቅ ጥቅም አሇው ያለት አቶ ተፇሪ፣ ሇርፈ

የሌማት ባንክ እያስተዲዯራቸው ነው፡፡ ከእነዙህ ዴርጅቶች ውስጥ ኢቱር

የሚሰጠው ብዴር ሇአገር፣ ሇባንክ ዯንበኞች፣ ሇባንኮች፣ ሇገበሬውና በአጠቃሊይ በቡና ግብይት

አንዯኛው ነው ያለት አቶ መሊኩ፣ ፊብሪካው የተራረፈ የጨርቃ ጨርቅ

ሰንሰሇት ውስጥ ያለ አካሊትን በሙለ የሚጠቅም መሆኑንም ጠቅሰዋሌ፡፡

ግብዓቶችን በጥሬ ዕቃነት የሚጠቀምና ይህንንም ወዯ ክርና ሌብስ

ሇአቅራቢው ብዴር ቀርቦ ቡናው የማይሰበሰብ ከሆነ ከገበሬው ጀምሮ በአገር ዯረጃ ጉዲት

የሚቀይር መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ ዴርጅቱ በአገሪቱ አዱስና ሌዩ ተብል ሺሕ ካሬ ሜትር ሊይ ባረፇው ፊብሪካው ውስጥ ገንብቷሌ፡፡

ሉያስከትሌ ይችሌ እንዯነበርም የጠቆሙት አቶ ተፇሪ፣ ይህንን ብዴር በጥንቃቄ በመስጠትና
በመበዯር የበኩለን ኃሊፉነት መወጣት እንዲሇበትም ሳይጠቁሙ አሊሇፈም፡፡

የሚወሰዴ ነው ያለት ሚኒስትሩ፣ ምናሌባትም በአራትና በአምስት የዴርጅቱ ዓሊማ በኤላክትሪክ የሚሠራ ተሽከርካሪን ማስተዋወቅ
ዓመታት ውስጥ ሙለ ሇሙለ ወጪውን መሸፇን የሚችሌ አዋጭ

ብዘ ጊዛ ሇቡና የሚሰጥ ብዴር አመሊሇስ ሊይ ችግር የሚገጥመው ከመሆኑ ጋር ተያይዝ እንዱህ

እንዯሚሆን፣ ነገር ግን ባሇሀብቶቹ የሚጠበቁባቸውን ግዳታዎች

ባሇው መንገዴ የተሰጠ ብዴር በተጠቀሰው ጊዛ ውስጥ ሊይመሇስ ይችሊሌ የሚሌ ሥጋት ያሊቸው

ስሊሌተወጡ የሌማት ባንክ ተረክቦታሌ ብሇዋሌ፡፡

ወገኖች ቢኖሩም፣ ወቅቱ ከቡና ሥራ ጋር የተያያ በመሆኑ ባንኮች በገንብ እጥረት ሇርፈ

ሇአገሌግልት አቅርቧሌ፡፡ የመጀመርያው ሞዳሌ ሏንዲይ ኮና ሲባሌ
ላሊኛው

ባንኩ ዴርጅቱን ከተረከበው በኋሊ ከማምረት አቅሙ በግማሽ ያህሌ

እንዯ አንዲንዴ ባንኮች የሥራ ኃሊፉዎች ገሇጻ፣ ሇቡና ተብል የተሰጠው ብዴር ሇላሊ ዓሊማ

እያመረተ መሆኑን፣ ይህም ባንኩ እስከ መጨረሻው ዴረስ ፊብሪካውን

እንዲይውሌ ሇማዴረግ ጥንቃቄ የሚዯረግ ሲሆን፣ በተሇይ ሇሊኪዎች ብዴሩ ሲፇቀዴ የቡና ንግዴ

ይዝ ሇመቀጠሌ ባሇው ፌሊጎት መሠረት አይዯሇም ያለት ሚኒስትሩ፣ ነገር

ብዘ ጊዛ ግን ሇቡና እየተጠሰ ያሇው ብዴር ሇተሇያዩ አገሌግልቶች ሉውሌ ስሇሚችሌ አሁን
‹‹በዙህ ወቅት ፊብሪካው በ50 በመቶ አቅም የሚያመርትበትን እንቅስቃሴ

እንዲሇው፣ ሇመጀመርያ ጊዛ በ2011 ዓ.ም. ከገጣጠመው ተሽከርካሪ
በኋሊ 20 በኤላክትሪክ የሚሠሩ መኪኖች ሇመግጠም እንዯበቃ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮች በብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጡትን የመጠባበቂያ የገንብ
መጠን ማሳዯጉ የሚታወስ ሲሆን፣ አሁን ሇነዙህ ርፍች የሚሰጠው ብዴርም ባንኮች በብሔራዊ
ባንክ ካሊቸው የአሥር በመቶ መጠባበቂያ ሁሇት በመቶ ያህለን ነው፡፡

ኤክስፖርቱን እንዱያሳዴግና አዲዱስ የገበያ መዲረሻዎችን እንዱፇሌግ ሇተጨማሪ መረጃ፡

https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24192
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አንዴ ዴርጅት እየሠራ ሲሸጥና ቆሞ ወይም ተግቶ ሲሸጥ የዋጋ ሌዩነት article/24224
አሇው ያለት ሚኒስትሩ፣ ፊብሪካውን ሇመግዚት የሚመጡ አዲዱስ
ገዜተው ወዯ ሥራ የሚገቡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይቻሊሌ ብሇዋሌ፡፡

የመጠባበቂያ ገንብ መጠን ሙለ በሙለ አስገብተው እንዯነበር ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡

ታወጣሇች፡፡

ማኔጅመንት ጋር ተግባብተናሌ፤›› ያለት አቶ መሊኩ፣ ፊብሪካውም

ባሇሀብቶች ሠራተኞቹ ሳይበተኑ፣ የምርት ሰንሰሇቱ ሳይቋረጥ ፊብሪካውን

ባንኮች በአሁኑ ወቅት በብሔራዊ ባንክ አዱሱ መመርያ መሠረት ከአምስት ወዯ አሥር ያዯገውን

ኢትዮጵያ በየዓመቱ ሇነዲጅ ግዥ የሚውሌ እስከ 2.5 ቢሉዮን ድሊር

ወዯ 75 በመቶ ከፌ እንዱያዯርግ በዙህ ወቅት ከሚያስተዲዴረው

ይዯረጋሌ ብሇዋሌ፡፡

ፕሬዙዲንቱ፣ በአፊጣኝ ባንኮች ብዴሩን ሉሇቁ እንዯሚገባ ተናግረዋሌ፡፡

ከዙህ

ሌማት መገንባት ላሊው ዕቅደ ነው ብሇዋሌ፡፡

ሇአገርም የሚያስፇሌግ እንዯሆነ ታምኖበት ነው ሲለ ገሌጸዋሌ፡፡

ምክንያት ጉዲት ሉከሰት ችሎሌ፡፡ ይህንን ሇማስቀረት የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ ወሳኝ ነው ያለት

ዴርጅቱ

ብቻ አይዯሇም ያለት አቶ መሌካሙ፣ ሇዙያ የሚሆነውን መሠረተ

እየታየ ብዴሩን በመሌቀቅ ችግሩን መቅረፌ ይቻሊሌ፡፡

ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ በፊይናንስ እጥረት ምክንያት ቡና መሰብሰብ ያሌተቻሇ ሲሆን፣ በዙህም

ይባሊሌ፡፡

መሠረተ ሌማት ወይም የኤላክትሪክ ተሽከርካሪ ቻርጅ ማዕከሌ በ30

ግን የፊብሪካው ሠራተኞች እንዲይበተኑ እየተመረተ ያሇው ምርት ተገሌጿሌ፡፡

ሁሴን አሞቦ (ድ/ር)

ኮኒክ

በተጨማሪም ከመኪኖቹ መገጣጠም እኩሌ አስፇሊጊ የሆነውን

ፇቃዴ ያሊቸው መሆኑ እንዱሁም ላሊ በተሇይ ቡና ሊኪዎቹ ቡና ሇመሊክ የተዋዋለት ኮንትራት

የኢትዮጵያ ቡና አብቃዮች አቅራቢዎችና ሊኪዎች ማኅበር ፕሬዙዲንት

ሏንዲይ

ማራቶን ሞተርስ አሥር ሺሕ መኪኖችን በዓመት የማምረት አቅም

የሚሰጡት ገንብ ካጠራቸው እንኳን በዙህ እንዱሸፌኑ መዯረጉ አግባብ ነው፡፡

አመሊሇሱ ሊይ ችግር እንዲይገጥም ጥንቃቄ መዯረግ እንዲሇበትም ይጠቁማለ፡፡

ዯግሞ

ባንኩ ዴርጅቱን ሇጊዛው ይዝት በጥሩ ሁኔታ እያስተዲዯረው ይገኛሌ
ያለት አቶ መሊኩ፣ ነገር ግን በዋናነት እንዯሚፇሇገው አዲዱስ ባሇሀብቶች



ገፅ 5
°

የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ አንቨስትመንት ቢያሽቆሇቁሌም ከቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ኤክስፖርት ከ525
የኢኮኖሚ ዕዴገቱ ግን አዎንታዊ መሆኑ ተገሇጸ

ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር በሊይ ገቢ ተገኘ
በበጀት ዓመቱ አምስት ወራት ከቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ኤክስፖርት 525 ነጥብ 6 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር ገቢ መገኘቱን
የቡናና ሻይ ባሇስሌጣን አስታወቀ፡፡
በበጀት ዓመቱ አምስት ወራት 114 ሺህ 335 ነጥብ 63 ቶን የቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት በመሊክ 367 ነጥብ 56 ሚሉየን
የአሜሪካ ድሊር ገቢ ሇማግኘት ታቅድ÷ 138 ሺህ 552 ነጥብ 16 ቶን ወይም 121 በመቶ በመሊክ 525 ነጥብ 6 ሚሉየን የአሜሪካ
ድሊር ወይም 143 በመቶ ገቢ ተገኝቷሌ፡፡
አፇጻጸሙ ባሇፇው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከተሊከው ጋር ሲነጻጸር በመጠን 51 ሺህ 298 ነጥብ 87 ቶን ወይም 58 ነጥብ
79 በመቶ በገቢ ዯግሞ 244 ነጥብ 50 ሚሉየን ድሊር ወይም 86 ነጥብ 98 በመቶ ጭማሪ ተመዜግቧሌ መባለን ከቡናና ሻይ
ባሇስሌጣን ያገኘነው መረጃ ያመሊክታሌ፡፡
የቡና አፇጻጸም በአምስት ወራት ውስጥ 108 ሺህ 35 ነጥብ 70 ቶን ቡና በመሊክ 358 ነጥብ 81 ሚሉየን የአሜሪካን ድሊር ገቢ
ሇማግኘት ታቅድ 133 ሺህ 113 ነጥብ 74 ቶን በመሊክ 515 ነጥብ 8 ሚሉየን የአሜርካን ድሊር ገቢ ተገኝቷሌ፡፡

ዓሇም አቀፈ የኢኮኖሚና ፊይናንስ ግምገማ ተቋም ኧርነስት ኤንዴ ያንግ (Ernst and Young) እ.ኤ.አ. 2021 ባቀረበው የአፌሪካ
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ሪፖርት ‚Africa Attractiveness Report 2021” መሠረት፣ የምሥራቅ አፌሪካ ቀጣና ዜቅተኛ
የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት የሳበ ተብሎሌ፡፡

ከባሇፇው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በመጠን 51 ሺህ 546 ነጥብ 65 ቶን እና በገቢ ዯግሞ የ 240 ነጥብ 81
ሚሉየን ድሊር ጭማሪ ታይቶበታሌ ተብሎሌ፡፡

የቀጣናው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ያሽቆሇቆሇው በኢትዮጵያ በተፇጠረው የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ምክንያት እንዯሆነ
ሪፖርቱ ይገሌጻሌ፡፡
የኢትዮጵያ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገሌግልት ሚኒስትር ዯኤታ ሰሊማዊት ካሳ ታኅሳስ 4 ቀን 2014 ዓ.ም. በሰጡት መግሇጫ፣
በ2014 በጀት ዓመት ባሇፈት ሦስት ወራት የነበረው የአገሪቱ የኢኮኖሚ አፇጻጸም መሌካም ውጤትና ዕዴገት የታየበት መሆኑን
አመሌክተው ነበር፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/በ5-ወራት-ከቡና-ሻይና-ቅመማ-ቅመም-ምርት-ኤክ/

በሩብ ዓመቱ የአገሪቱ የዋጋ ግሽበት መቀነስ የታየበት መሆኑን፣ የወጪ ንግዴ (ኤክስፖርት) ገቢ መጨመሩን፣ እንዱሁም የውጭ



ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፌሰት ማዯጉንና የአገር ውስጥ ታክስ ገቢም መሻሻለን ገሌጸዋሌ፡፡
ዓምና በተመሳሳይ ሦስት ወራት ከተመገበው በ10.8 በመቶ ያዯገ የታክስ ገቢ ንዴሮ በሦስት ወራት መሰብሰቡን፣ በኤክስፖርት



ንግዴ ረገዴም 16 በመቶ ብሌጫ ያሇው 972 ሚሉዮን ድሊር ገቢ መገኘቱን ያስረደት ሚኒስትር ዯኤታዋ፣ የዋጋ ግሽበት
መረጋጋቱንና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም ማዯጉን በዋናነት ገሌጸዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥት ይህን ቢሌም የምሥራቅ አፌሪካ ቀጣና፣ እንዱሁም የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፌሰት ንዴሮ
ማሽቆሌቆለን ነው የኧርነስት ኤንዴ ያንግ ሪፖርት ያመሇከተው፡፡ በኮሮና ወረርሽኝ የተነሳ ክፈኛ የተጎዲው የአፌሪካ ኢኮኖሚ
እ.ኤ.አ. በ2020 የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፌሰቱ 50 በመቶ መውረደን ሪፖርቱ አመሌክቷሌ፡፡
ይህ ዯግሞ አፌሪካን በወረርሽኙ ክፈኛ የዯቀቀች አኅጉር ያዯረጋት ሲሆን፣ የአኅጉሩ ጥቅሌ ኢኮኖሚ (ጂዱፒ) ወዯ 2.4 በመቶ
መኮማተሩንም ይገሌጻሌ፡፡ ሆኖም በማዕዴን ርፌ ዕዴገት ታግዝ ኢኮኖሚው እ.ኤ.አ. በ2021 መጠነኛ መነቃቃቀት በማሳየት ወዯ
አራት በመቶ ከፌ እንዯሚሌ ያመሇከተው ሪፖርቱ፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና አጠቃሊይ ዕዴገቱም አንፃራዊ መሻሻሌ
እንዯሚታይበት ነው የተነበየው፡፡

የኢትዮጵያ

ጥራት

ሽሌማት

ዴርጅት

ከሜዴሮክ

ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጋር የውሌ ስምምነት አዯረገ

የአፌሪካ ቴላኮም ርፌ ከፌተኛ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፌሰት ያገኘ መሆኑን ሪፖርቱ ይገሌጻሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዓመቱ
ናይጄሪያ 6.6 ቢሉዮን ድሊር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በመሳብ አንዯኛ ስትሆን፣ ዯቡብ አፌሪካ 3.8 ቢሉዮን ድሊር፣ አንጎሊ 3.1
ቢሉዮን ድሊር እንዱሁም ሞሮኮ 2.4 ቢሉዮን ድሊር ኢንቨስትመንት ከውጭ በመሳብ ይከተሎታሌ ተብሎሌ፡፡
የምሥራቅ አፌሪካ ቀጣና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በፀጥታ ችግርና በፖሇቲካ አሇመረጋጋት ቀንሷሌ ቢሌም ሪፖርቱ፣
በአጠቃሊይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፌሰቱም ሆነ የኢኮኖሚ ዕዴገቱ አዎንታዊ ሆኖ እንዯሚቀጥሌ ተገሌጿሌ፡፡ እንዯ ኬንያ፣
ኢትዮጵያና ታንዚኒያ ባለ የቀጣናው አገሮች የኢኮኖሚ ዕዴገትም ሆነ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ቅናሽ ቢታይባቸውም
ኢኮኖሚው ግን ጤናማ ሆኖ ይቀጥሊሌ ይሊሌ ሲሌ ሪፖርቱ አስረዴቷሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24079



ከአምራች ኢንደስትሪ ርፌ ምርት የወጪ ንግዴ 203
ሜዴሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በስሩ ያለትን ዴርጅቶች ጥራትን መሰረት አዴርጎ ከመስራት አንፃር የኢትዮጵያ ጥራት ሽሌማት

ሚሉየን ድሊር ገቢ ተገኘ

ዴርጅት በትኩረት እንዱመዜንሇትና ወዯ ሇውጥ ጎዲና ሇማሳዯግ ያሇመ ስምምነት መሆኑን የግሩፑ ማኒፊክቸሪንግ ርፌ አቅም
ግንባታና ሲስተም ማኔጅመንት ዲይሬክተር ቴዎዴሮስ ተሰማ ገሌፀዋሌ፡፡

በተያዜነው በጀት ዓመት የመጀመሪያው 5 ወራት ከአምራች ኢንደስትሪ ርፌ ምርት የወጪ ንግዴ 203 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር
አገርን ሇኪሳራ የሚዲርገውና ዓሇም ዏቀፌ ተወዲዲሪነትን የሚቀንሰው ጥራትን ካሇመጠበቅ መሆኑን የገሇጹት ዲይሬክተሩ ጥራት ሊይ

ገቢ መገኘቱን የኢንደስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

ተመርኩዝ መስራት ሇአገር እዴገት ከፌተኛ አስተዋፅኦ እንዲሇው ተናግረዋሌ::
በ5 ወራት ውስጥ ከአምራች ኢንደስትሪ ርፌ ምርት 215 ሚሉየን ድሊር ገቢ ሇማግኘት ታቅድ ነው 203 ሚሌየን ድሊር ወይም
ዓሇም ዏቀፌ ተፅእኖን ሇመመከትና ኢኮኖሚን ሇማሳዯግ ዴርጅቶች ጥራትን ዋነኛ መንገዴ አዴርገው መስራት እንዲሇባቸው

የእቅደን 94 በመቶ ማግኘት የተቻሇው፡፡

የኢትዮጵያ ጥራት ሽሌማት ዴርጅት ዋና ስራ አስፇፃሚ ቴዎዴሮስ መብራቱ አሳስበዋሌ፡፡
ይህም ከባሇፇው ዓመት ተመሳሳይ ወራት ክንውን ጋር ሲነፃፀር የ45 ነጥብ 85 ሚሉየን ድሊር ወይም የ29 ነጥብ 21 በመቶ ብሌጫ
ማሳየቱን የኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መሊኩ አሇበሌ በማህበራዊ ትስስር ገፃቸው ሊይ ባሰፇሩት ፅሁፌ አስታውቀዋሌ፡፡

ኢትዮጵያ በዓሇም ዏቀፌ ዯረጃ የራሷ የሆነ በጥራት የምትታወቅበት ምርት እንዱኖራት ጥራትን መሰረት ያዯረገ አሰራርን መከተሌ
ይገባሌም ተብሎሌ፡፡

ሇችግር ሳንበገር ኢትዮጵያን ከዴህነት ሇማውጣት መስራት የህሌውና ትግሊችን አካሌ ነውም ብሇዋሌ ሚኒስትሩ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://waltainfo.com/am/የኢትዮጵያ-ጥራት-ሽሌማት-ዴርጅት-ከሜዴሮ/
https://www.fanabc.com/በ5-ወራት-ከአምራች-ኢንደስትሪ-ርፌ-ምርት/





ገፅ 6
የተቀናጀ የጭነት አገሌግልት ማስተዲዯሪያ የትራንስፖርት ብሔራዊ ባንክ የመጀመርያውን የክፌያ ሥርዓት ኦፕሬተር
ሥርዓት ወዯ ዱጂታሌ ተቀየረ

ፇቃዴ ሰጠ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመጀመርያውን የክፌያ ሥርዓት ኦፕሬተርነትና የጌትዌይ አገሌግልት አቅራቢነት ፇቃዴ፣ ሇአሪፌፔይ
ዱጂታሌ ቴክኖልጂ ዴርጅት ሰጠ፡፡ በብሔራዊ ባንክ የክፌያ ሥርዓትና ሴትሌመንት ዲይሬክተር ወ/ሮ ማርታ ኃይሇ ማርያም
ሇሪፖርተር እንዲረጋገጡት፣ ብሔራዊ ባንክ የብሔራዊ ዱጂታሌ ፔይመንት ስትራቴጂና መመርያ ካወጣበት ካሇፇው ዓመት
አንስቶ፣ በርካታ የቴክኖልጂ አቅራቢ ዴርጅቶች ፇቃዴ ሇማግኘት አመሌክተዋሌ።
መመርያውን መሠረት በማዴረግ ባንኩ የክፌያ ሥርዓት ኦፕሬተርነትና የጌትዌይ አገሌግልት አቅራቢነትን ፇቃዴ ሇአሪፌፔይ
ዱጂታሌ ቴክኖልጂ መሰጠቱን፣ በሞባይሌ ገንብ አገሌግልት ዯግሞ ሇኢትዮ ቴላኮም የቴላ ብር አገሌግልት እንዱሰጥ
በተጠናቀቀው ዓመት መፇቀደ ተገሌጿሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም በቅርቡ ላልች ዴርጅቶችም እንዯ አሪፌፔይ የዱጂታሌ ክፌያ
አግሌግልቶችን እንዱሰጡ የሚያስችሊቸው ፇቃዴ እንዯሚሰጣቸው ወ/ሮ ማርታ አስታውቀዋሌ፡፡
የአሪፌፔይ መሥራችና ዋና ሥራ አስፇጻሚ አቶ ሀብታሙ ታዯሰ ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ሇአሪፌፔይ ሁሇት የዱጂታሌ ክፌያ ሥርዓት አገሌግልቶችን እንዱያቀርብ የመጀመርያ ነው የተባሇሇትን ፇቃዴ ሰጥቷሌ።
እንዯ አቶ ሀብታሙ ገሇጻ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይፊ ያዯረገውን የብሔራዊ ዱጂታሌ ፔይመንት ስትራቴጂና መመርያ
መሠረት በማዴረግ ዯርጅቱ ፇቃደን ሇማግኘት ከአሥር ወራት በሊይ ምሊሽ ሲጠብቅ ቆይቷሌ፡፡

ከዙህ ቀዯም በነበረው የፋዳራሌ ትራንስፖርት ባሇሥሌጣንና በላልች የትራንስፖርት አገሌግልት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች ሲሰጡ

ዴርጅቱ ሇመጀመርያ ጊዛ ፇቃዴ ሲጠይቅ፣ በመመርያው ሊይ የተቀመጡትን ቅዴመ ሁኔታዎች በዜርዜር ማሟሊት
እንዯነበረበት ዋና ሥራ አስፇጻሚው ገሌጸዋሌ፡፡

የነበሩ አምስት የማስተዲዯሪያ ሥርዓት አገሌግልቶች፣ ከታኅሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ‹‹የተቀናጀ የጭነት ማስተዲዯሪያ

ካፒታሌ ማሟሊት የሚሇው የመጀመርያው ቅዴመ ሁኔታ ሲሆን፣ ከዙያ ውጪ ዯግሞ ኢንቨስት የሚያዯርጉት ሰዎች ግዳታ

ትራንስፖርት ሥርዓት›› የሚሌ ስያሜ በተሰጠው የዱጂታሌ አገሌግልት ተሇውጠዋሌ፡፡

ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ሉሆኑ ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ከፊይናንስ ጋር በተገናኘ ያሇውን

የቀረበው አገሌግልት ሙለ ሇሙለ በኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስቴርና ከዙህ ቀዯም ተጠሪ ተቋሙ በነበረው የቴክኖልጂና

አሠራር ኅብረተሰቡ ያውቀው እንዯሆነ፣ ከፊይናንስ ወንጀሌ ጋር በተገናኘ ያሇውን የዴርጅቱን የቀዯመ እንቅስቃሴ መመሌከት
ላሊው የሚታይ ጉዲይ መሆኑ ተጠቁሟሌ፡፡

ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ባሇሙያዎች አማካይነት ተቀርፆ፣ የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተዲዯሪያ ሥርዓት እንዯሆነ

ከዙህም በተጨማሪም የዴርጅቱን ቢዜነስ ዕቅዴ ማስገምገም ላሊው በመመርያው ሊይ የተቀመጠ መሥፇርት ነው፡፡ ርፈ

ተገሌጿሌ።

አዱስ እንዯ መሆኑ የሚቀጥራቸውን ሰዎችን እንዳት ነው ብቁ ማዴረግ የሚቻሇው የሚሇው ላሊው ሒዯት እንዯሆነ

በትራንስፖርት ርፌ መሰማራት የሚፇሌጉ ግሇሰቦችና ባሇሀብቶች አዱስ የትራንስፖርት ብቃት ማረጋገጫ፣ ዓመታዊ የብቃት

ተገሌጿሌ፡፡
አቶ ሀብታሙ እንዲብራሩት፣ በመመርያው ውስጥ ከሦስት እስከ አራት የሚዯርሱ የክፌያ ሥርዓት ኦፕሬተርነት አማራጭ

ማረጋገጫ ፇቃዴ ዕዴሳት፣ የአዱስ ተሽከርካሪዎች ምዜገባ፣ የተሽከርካሪ ዜውውር፣ ወዯ ጎረቤት አገር የንግዴ ትራንስፖርት

ፇቃድች አለ። አንዴ ዴርጅት ማግኘት የፇሇገው የዋላት ወይም የሞባይሌ ገንብ አገሌግልት ከሆነ፣ እስከ 50 ሚሉዮን ብር

አገሌግልት ሇሚሰጡ አሽከርካሪዎችና ረዲቶች የዴንበር ተሻጋሪ መታወቂያ ማውጣት፣ ማዯስና ምትክ መስጠት አገሌግልቶች

የሚዯርስ ዜቅተኛ የተከፇሇ ካፒታሌ መጠን ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ከዙህ ውስጥ አሪፌፔይ የተሰጠው ፇቃዴ የክፌያ ሥርዓት
ኦፕሬተርነትና የጌትዌይ አገሌግልት አቅራቢነት አገሌግልቶችን ሇመስጠት ነው፡፡ ይህም የፖስ ማሽኖችን የሚተካ ሲስተምና

በበይነ መረብ ሥርዓቱ መሰጠት ጀምረዋሌ፡፡

የኦንሊይን ቢዜነሶችንና በቤት ውስጥ የሚከናወኑ ግብይቶችን በኤላክትሮኒክ ክፌያቸውን የሚሳሇጥበትን አገሌግልት፣ ወይም

ተገሌጋዮች ያሊቸውን አስፇሊጊ ሰነድች ስካን በማዴረግ አገሌግልቱን በቀሊለ መጠቀም የሚችለ ሲሆን፣ የተቀናጀ አገሌግልቱን

በላሊ አገሊሇጽ የኦንሊይን ሱቆች ክፌያን ማከናወን የሚቻሌባቸው ሲስተሞች ናቸው፡፡

ሇማበሌፀግ አንዴ ዓመት ተኩሌ የፇጀ ጊዛ ጠይቋሌ፡፡

አቶ ሀብታሙ አሪፉፔይ የክፌያ ሥርዓት ኦፕሬተር ፇቃዴና የክፌያ ጌትዌይ ኦፕሬተር ፇቃዴ እንዲገኘ ገሌጸው፣ የሁሇቱን

በ2013 ዓ.ም. ብቻ 72,000 ሇሚሆኑ ዴንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪዎችና ረዲቶች ወዯ ጎረቤት አገር እንዱገቡ የሚያስችሊቸውን

አገሌግልቶች ፇቃዴ ሇማግኘት የሚጠበቀው ዜቅተኛ የተከፇሇ ካፒታሌ ብር መጠን በአጠቃሊይ 13 ሚሉዮን ብር ቢሆንም፣
እንዯ እሳቸው እምነት ይህ የገንብ መጠን አገሌግልቱን ሇመተግበር በቂ ሉሆን አይችሌም። ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት

መታወቂያ ዕዴሳትና ፇቃዴ ማግኘታቸውን፣ ይህ አገሌግልት ከዙህ በኋሊ ሙለ በሙለ ወዯ ዱጂታሌ እንዯሚቀየር ተገሌጿሌ፡፡

42 ባሇአክሲዮኖች ያለት አሪፌፔይ ኩባንያ፣ በ140 ሚሉዮን ብር የተከፇሇ ካፒታሌ እንዯተቋቋመ አስታውቀዋሌ።

አገሌግልቱ ታኅሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም. በሸራተን አዱስ ሆቴሌ ይፊ በተዯረገበት መዴረክ የተገኙት የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ

አሪፌፔይ ዱጂታሌ ዋላት ቢዜነስን ሇመሥራት ሳይሆ ካርዴ ፕሮሰስ ወዯ ማዴረግ አገሌግልት የሚገባ እንዯሆነ ያስታወቁት

ሚኒስትር ወ/ሮ ዲግማዊት ሞገስ፣ የተቀናጀ የጭነት ትራንስፖርት ማስተዲዯሪያ ሥርዓቱ በዯረቅና ፌሳሽ ማመሊሇሻ ትራንስፖርት

አቶ ሀብታሙ፣ ይህም ኤቲኤም ካርዴን በመጠቀም በኦንሊይንም ሆነ በአካሌ የሚፇጸሙ ክፌያዎችን ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ
አገሌግልት ነው፡፡

ርፌ የሚታዩ ችግሮችን ትርጉም ባሇው መንገዴ የሚቀይር እንዯሆነ አስታውቀዋሌ።
‹‹የትራንስፖርት ርፈ መናዊ፣ ብቁና ቀሌጣፊ እንዱሆን እየሠራን ነው፤›› ያለት ሚኒስትሯ፣ ይፊ የተዯረገው ሥርዓት ቀሌጣፊና

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24175

መናዊ የጭነት አገሌግልት የሚሰጡ ኦፕሬተሮችን ሇማፌራት ያግዚሌ ብሇዋሌ።
ወ/ሮ ዲግማዊት እንዯገሇጹት የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግዴ ከጊዛ ወዯ ጊዛ እያዯገ የመጣ ሲሆን፣ የገቢና ወጪ ጭነቶችን
በማጓጓዜ ረገዴ የተሽከርካሪዎች ዴርሻ 90 በመቶ በሊይ ሲሆን ቀሪው የባቡርና ላልች የልጂስቲክስ አማራጮች ናቸው፡፡



ከ147 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር ገቢ ተሰበሰበ

በትራንስፖርትና ልጂስቲክስ የእሴት ሰንሰሇት ውስጥ ያለትን ችግሮች በአሠራር፣ በብቁ የሰው ኃይሌ፣ በአዯረጃጀትና
በቴክኖልጂ መቅረፌ ከተቻሇ ኢትዮጵያን የአፌሪካ የልጂስቲክስ ማዕከሌ ማዴረግ ይቻሊሌ ያለት በመዴረኩ የተገኙት

በአምስት ወራት ውስጥ 147 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻለን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡
ሚኒስትሩ አቶ ሊቀ አያላው በማህበራዊ ትስስር ገፃቸው፥ ባሇፈት አምስት ወራት ውስጥ የኮሮና ወረርሽኝን፣ አገራዊ የፀጥታና

የኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስትር በሇጠ ሞሊ (ድ/ር) ናቸው፡፡

መሰሌ ተግዲሮቶችን በመቋቋም 147 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር ገቢ መሰብሰብ ተችሎሌ ብሇዋሌ።

የብራይት ዴንበር ተሻጋሪ ዯረጃ አንዴ የዯረቅ ጭነት ማመሊሇሻ ባሇንብረቶች ማኅበር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሲሳይ ንጉሴ

በዙህም የእቅደን 92 ነጥብ 69 በመቶ ማሳካት መቻለ ተገሌጿሌ፡፡

ሇሪፖርተር እንዲስታወቁት፣ ይፊ የተዯረገው የተቀናጀ የትራንስፖርት ቴክኖልጂ የትራንስፖርቱ ርፌ አገሌግልቶች መናዊ

ገቢው ከ2ዏ13 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወራት ጋር ሲነፃፀርም የ20 ነጥብ 6 ቢሉየን ብር ወይም 16 ነጥብ 27 በመቶ ዕዴገት
አሳይቷሌ ተብሎሌ፡፡

በሆነ መንገዴ እንዱሰጡ የሚያስችሌ ነው፡፡

ገቢው የተሰበሰበው ከሀገር ውስጥ ታክስና ከውጭ ንግዴ ቀረጥና ታክስ መሆኑ ታውቋሌ፡፡

ከዙህ ቀዯም የተቀናጀ ትራንስፖርት አገሌግልቶችን ሇማግኘት ውጣ ውረድች እንዯነበሩ፣ ይህም ርፈ ሊይ ከቴክኖልጂ ጋር
የተገናኙ ሥራዎች በስፊት ባሇመስረፃቸው የተነሳ መሆኑን፣ ከአዯረጃጀት የተነሳ አገሌግልቱን በሚያገኙ አካሊት ንዴ ቅሬታዎች
እንዯነበሩ ያስታወቁት አቶ ሲሳይ፣ ነገር ግን ይፊ የተዯረገው አዱስ ሥርዓት ከመተግበሩ በፉት ከዙህ ቀዯም የተሇያዩ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/በአምስት-ወራት-ውስጥ-147-ነጥብ-3-ቢሉየን-ብር/



ውይይቶችና አስተያየቶች እንዯተዯረጉ አስረዴተዋሌ፡፡
የትራንስፖርት አገሌግልት አቅራቢ ዴርጅቶች ከሚያገኟቸው ወሳኝ አገሌግልቶች መካከሌ የጂቡቲ መግቢያና፣ የጂቡቲ መግቢያ

ከማዕዴን የወጪ ንግዴ 241 ሚሉየን ድሊር ገቢ ተገኘ

የተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች ፇቃዴ ይገኝበታሌ፡፡ እንዱሁም በዙህ ወቅት በፇረሰው የትራንስፖርት ባሇሥሌጣን መሥርያ
ቤት በኩሌ ሲሰጡ የነበሩ የዕዴሳት ፇቃዴ ይጠቀሳሌ፡፡ እነዙህ አገሌግልት በአካሌ በመቅረብ የሚሰጡ አገሌግልቶች እንዯ
መሆናቸው መጠን፣ ቢሮክራሲውን ሰብሮ ገብቶ ሇ24 ሰዓታት የሚሰጠውን አገሌግልት ማስተዲዯር የራሱ የሆኑ ፇተናዎች

ባሇፈት አምስት ወራት ከማዕዴን የወጪ ንግዴ በተሇይም ከወርቅ 241 ሚሉየን ድሊር ገቢ ማግኘት መቻለን
የማዕዴን ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

ነበሩት፡፡ በተሇይም በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ሇዓብነትም ዓርብ ከቀትር በኋሊ ወዯ ውጭ የሚሄዴ ጭነት ቢኖር፣ እስከ ሰኞ
ዴረስ አገሌግልቱን ሇማግኘት መጠበቅ ግዴ ይሌ ነበር፡፡ ሆኖም በኦንሊይን ሇ24 ሰዓታት የሚሰጥ አገሌግልት መቅረቡ ከሰው
ንክኪ ነፃ አገሌግልት ሇማግኘት የሚያስችሌ እንዯሆነ ዋና ሥራ አስኪያጁ አስረዴተዋሌ፡፡
በዙህ ወቅት 98 የዴንበር ተሻጋሪ የንግዴ ጭነት ትራንስፖርት አገሌግልት የሚሰጡ ኦፕሬተሮች፣ እንዱሁም ከ12,700 በሊይ

የማዕዴን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከሇ ዐማ በማህበራ ትስስር ገፃቸው ‚አሁን ካሇንበት ሀገራዊ ሁኔታ በተሇይም
በማዕዴን አካባቢዎች የሚከሰቱ የፀጥታ ችግሮችን ተቋቁመን የተመገው ገቢ አበረታች ነው‛ ብሇዋሌ።
ያለ ችግሮችን እየፇታን እና እየሄዴንበት ያሇውን መንገዴ አጠንክረን ከቀጠሌን የማእዴን ምርታችን በተሇይም
የኢኮኖሚያችን ማገር መሆን እንዯሚችሌ እየታየ ያሇው ውጤት ማሳያ ነው ሲለም በፅሁፊቸው አስፌረዋሌ፡

የከባዴ ጭነት ተሽከርካሪዎች በትራንስፖርትና ልጀስቲክስ ሚኒስቴር በማኅበርና በዴርጅት ርፌ ተሰማርተው አገሌግልት
እየሰጡ እንዯሚገኙ፣ እንዱሁም የፇሳሽ ትራንስፖርት አገሌግልት የሚሰጡ ከ200 በሊይ ትራንስፖርተሮችና 3,500 የሚጠጉ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

የፌሳሽ ማመሊሇሻ ከባዴ የጭነት ተሽከርካሪዎችም መኖራቸው ታውቋሌ፡፡

https://www.fanabc.com/በባሇፈት-አምስት-ወራት-ከማዕዴን-የወጪ-ንግ/


ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24256





ገፅ 7
በኢትዮጵያ መዋዕሇ ንዋያቸውን ማፌሰስ የሚፇሌጉ ዲያስፖራዎችን የሚያበረታታ

የመኪና

ታርጋ

ሇማውጣት

ተቀምጦ

ፍረም ተጋጀ

የነበረው ቅዴመ ሁኔታ እንዱቀር ተዯረገ
የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ሚኒስቴር ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ አዲዱስ
ተሽከርካሪዎች ሰላዲ (ታርጋ) ሇማግኘት የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ ማስገጠምና
በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሠረት መገጠሙን የሚያረጋግጥ ቅዴመ መስፇርት ማስረጃ
የማቅረብ ግዳታ በጊዛያዊነት መነሳቱን ገሇጸ፡፡
ሚኒስቴሩ ይኼንን ቅዴመ ሁኔታ ያነሳው የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ አገጣጠም ሊይ
ያለ ችግሮችን የሚፇታ ጥናት ማዴረግ በማስፇሇጉ መሆኑን አስታውቋሌ፡፡
ከተፇቀዯው የፌጥነት ወሰን በሊይ በማሽከርከር የሚከሰት የትራፉክ አዯጋ ቁጥር
መጨመሩን ተከትል፣ በ2011 ዓ.ም. የተሽከርካሪዎች የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ
መግጠምና ማስተዲዯርን የተመሇከተ መመርያ የወጣ ሲሆን፣ ከመመርያው መውጣት
በኋሊ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ አዲዱስ ተሽከርካሪዎች፣ የመኪና ታርጋ ከማግኘታቸው
በፉት የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያን ማስገጠማቸውን የማረጋገጥ ግዳታ ነበረባቸው፡፡
ሪፖርተር ያነጋገራቸው የሚኒስቴሩ ከፌተኛ የሥራ ኃሊፉ አቶ አብደሌበር ሸምሱ፣

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እና የአዱስ አበባ ኢንቨስትመንት ቢሮ ጋር በመሆን በሀገሪቱ መዋዕሇ ንዋያቸውን ማፌሰስ የሚፇሌጉ ዲያስፖራ ባሇሀብቶችን
የሚያበረታታ እና ግንዚቤ የሚያሳዴግ ፍረም አጋጁ።

ሚኒስቴሩ ይኼንን ውሳኔ ያሳሇፇው ቅዴመ ሁኔታው አዱስ ተሽከርካሪ የሚያስገቡ
ባሇንብረቶች ሊይ ያስከተሇውን ‹‹አሊስፇሊጊ›› ቢሮክራሲን ሇመቀነስ መሆኑን
አስታውቀዋሌ፡፡ ኃሊፉው ይኼንን የተመሇከተ የአሠራር ማሻሻያ ሇማዴረግ ጥናት

ሁሇቱ ተቋማት በጋራ በሠጡት መግሇጫ ፍረሙ ጥር 3 ስራ የሚጀምር ሲሆን፥ ጥር 6 ይጠናቀቃሌ ተብሎሌ፡፡
ፍረሙ ጥር 3 በይፊዊ የመክፇቻ ሥነ-ሥርዓት እንዯሚጀመር እና በቀጣይ ቀናትም የተሇያዩ መርሃ ግብሮች እንዯሚኖሩት ነው ኮሚሽኑ የገሇጸው፡፡
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፥ ኢትዮጵያ ውስጥ መዋዕሇ ንዋያቸውን የማፌሰስ ዕቅዴ ያሊቸው ዲያስፖራ ባሇሏብቶች በፍረሙ እንዱሳተፈ እና
ከኢንቨስትመንት ማኅበረሰቡ፣ ከኮሚሽኑ የፋዳራሌ እና የክሌሌ እንዱሁም የከተማ አሥተዲዯር ኃሊፉዎች እና ባሇሙያዎች ጋር እንዱመክሩ ብልም

እየተዯረገ መሆኑ የገሇጹ ሲሆን፣ ከጥናቱ መጠናቀቅ በኋሊ አሠራሩ ሙለ ሇሙለ
ወዯነበረበት ሉመሇስ አሌያም በተሻሇ መንገዴ መተግበር ሉቀጥሌ እንዯሚችሌ
ተናግረዋሌ፡፡
በ2011 ዓ.ም. በወጣው መመርያ መሠረት የፌጥነት መገዯቢያው የሚገጠምሊቸው

የኢንቨስትመንት አማራጮችን እንዱመሇከቱ ነው ጥሪ ያቀረበው፡፡
በኢንቨስትመንት መሰማራት እና በዕዴለ መጠቀም የሚፇሌጉ ባሇሏብቶች investethio.com የሚሇውን የኮሚሽኑን ዴረ ገጽ መመሌከት እንዯሚችለም

ተሽከርካሪዎች የምርት መናቸው እ.ኤ.አ. ከ2000 እና ከዙያ በኋሊ የተመረቱ
ተሽከርካሪዎች ናቸው። የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ሚኒስቴር እያዯረገ ባሇው ጥናት

ተጠቁሟሌ፡፡
የሌምዴ ሌውውጥ እና የኢንደስትሪ ፓርኮች ጉብኝት እንዯሚኖር የተገሇጸ ሲሆን÷ ይህም ዲያሰፖራው በኢትዮጵያ ያሇውን የኢንቨስትመንት አማራጭ እና አቅሙን
እንዱያውቅ እና መዋዕሇ ንዋዩን እንዱያፇስ ያስችሇዋሌ ተብሎሌ፡፡
ዲያስፖራው በሚያገኛቸው አጋጣሚዎችም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አምባሳዯር ሆኖ ሇዓሇም አቀፈ ማህበረሰብ እንዱያስተዋውቅ ግንዚቤ የሚሰጥ ጉብኝት

የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ ሉገጠምባቸው የሚገባቸውን ተሽከርካሪዎች ዓይነትን
ሇመሇየት እንዲሰበ ገሌጿሌ፡፡
‹‹መመርያው መሣሪያው ሚገጠምሊቸው ተሽከርካሪዎች የምርት መን ሊይ ሌዩነት
ቢያስቀምጥም፣ ማንኛውም ዓይነት ተሽከርካሪ የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ እንዱገጥም

እንዯሚሆን ኮሚሽነር ሇሉሴ ነሜ ገሌጸዋሌ።

ያዚሌ፤›› ያለት አቶ አብደሌበር፣ እንዯ አገር ሁለም ተሽከርካሪ ሊይ ገጠማ የማዴረግ

በፍረሙ ሰባት የሚዯርሱ ሚኒስትር መሥሪያ ቤቶችያሎቸውን የኢንቨስትመንት አማራጮች እንዯሚያቀርቡም ተመሊክቷሌ።

ሥራ ከመሥራት ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን መሇየት እንዯሚያስፇሌግ ተናግረዋሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡

በዙህም መሠረት አዱሱ አሠራር ተፇጻሚ መሆን ሲጀምር ገጠማው መኪናዎቹ

https://www.fanabc.com/በኢትዮጵያ-መዋዕሇ-ንዋያቸውን-ማፌሰስ-የ/

በሚያዯርሱት የአዯጋ መጠን እንዯሚሇያቸው ገሌጸው ‹‹አዯጋን ከመቀነስ አንፃር ሁሇት



ሰው የሚጭን መኪና ሊይ ከመግጠም የሕዜብ ተሽከርካሪ ሊይ በቅዴሚያ ማዴረግ
የተሻሇ ነው፤›› ብሇዋሌ፡፡
ከዙህም ባሻገር በአተገባበሩ ሊይ ብሌሹ አሠራርና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች

ሆቴልች የብዴር መክፇያ ጊዛ ሇአምስት ዓመት እንዱራምሊቸው ጥያቄ አቀረቡ

መታየቱ ተገሌጿሌ፡፡ አቶ አብደሌበር የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ ገጠማው ሊይ
የሚሳተፈ አካሊት ብዘ መሆናቸውን የተናግረው፣ ይኼም ሥራው በተፇሇገው መሌኩ
እየተፇጸመ መሆኑን ሇማረጋገጥ የማያስችሌ ክፌተት እንዯፇጠረ አስታውቀዋሌ፡፡ አሁን

በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በገበያ መቀዚቀዜ ገቢያቸው የተጎዲ ሆቴልችን ሇመዯገፌ የተሰጠው ብዴር መክፇያ ጊዛ ሇአምስት ዓመታት እንዱራም ሇብሔራዊ ባንክ

እየተዯረገ ባሇው ጥናት ይኼንን ክፌተት ሇመዴፇን የታሰበ ሲሆን፣ ጥናቱ ማሻሻያ

ማመሌከቻ ማስገባቱን፣ የሆቴልችና መሰሌ አገሌግልቶች አሠሪዎች ፋዳሬሽን አስታወቀ፡፡

የሚያስፇሌገው ‹‹መመርያው ሊይ ነው ወይስ ሒዯቱ ሊይ የሚሇውን ይሇያሌ፤››

የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትል ሆቴልች በቀጥታ ተጎጂ በመሆናቸው፣ ችግሩን መቋቋም እንዱችለና ሠራተኞቻቸውን እንዲያሰናብቱ ሇብሔራዊ ባንክ

ተብሎሌ፡፡

ባቀረቡት የ6.6 ቢሉዮን ብር የብዴር ጥያቄ መሠረት፣ ባንኮች በኮሮና ቫይረስ ሇተጎደ 1,400 ሆቴልች 3.3 ቢሉዮን ብር ብዴር እንዱያበዴሩ መዯረጉ ይታወሳሌ፡፡

በሚኒስቴሩ አዱስ ማሻሻያ መሠረት ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ አዲዱስ መኪናዎች፣
የመኪና ታርጋ ሇማግኘት ፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ ማስገጠም ቅዴመ ሁኔታ መሆኑ

በአምስት በመቶ ወሇዴ የተሰጠው ይህ ብዴር፣ የኮሮና ወረርሽኝ ሇአንዴ ዓመት እንዯሚቆይ ታሳቢ ተዯርጎ የተሰጠ ሲሆን፣ የመክፇያ ጊዛ ሲዯርስ ብዴሩ

ሇጊዛው ቢቀርም፣ መሣሪያውን ማስገጠም ግን አሇመቅረቱ ተገሌጿሌ፡፡ ተሽከርካሪ

እንዱራም ተጠይቆ ሇስዴስት ወራት ተራዜሞ ነበር፡፡ ነገር ግን ሆቴልች ከፌተኛ የጥሬ ገንብ እጥረት ያሇባቸው በመሆኑ፣ ከመዯበኛ ብዴራቸው በተጨማሪ

የሚያስገቡ ባሇ ንብረቶች በማንኛውም ጊዛ ተሽከርካሪዎቻቸው ሊይ መገዯቢያውን

በኮሮና ወቅት የተሰጣቸውን ብዴር የመክፇሌ አቅማቸው መዲከሙን፣ የሆቴልችና መሰሌ አገሌግልቶች አሠሪዎች ፋዳሬሽን ፕሬዙዲንት ፌትሕ ወሌዯሰንበት (ድ/

ማስገጠም እንዲሇባቸው የሚገሌጽ የግዳታ ስምምነት መፇረም እንዲሇባቸው

ር) ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡

ታውቋሌ፡፡ በግዳታ ስምምነቱ መሠረትም ቀጣይ ሚኒስቴሩ የማጣራት ሥራ

በዙህም መሠረት ሆቴልች በኮሮናና በጦርነቱ በዯረሰባቸው የሥራ መቀዚቀዜ ምክንያት የመክፇሌ አቅም ስሇላሊቸው፣ ብዴሩ ሇአምስት ዓመታት እንዱራም

እንዯሚሠራ አቶ አብደሌበር ተናግረዋሌ፡፡
የፌጥነት መገዯቢያ መሣሪያ መግጠም ግዳታ ሆኖ መተግበር የጀመረው ከ2012 ዓ.ም.

ሇብሔራዊ ባንክ ማመሌከቻ ማስገባታቸውን ተናግረዋሌ፡፡

መጨረሻ ጀምሮ ሲሆን፣ እስካሁን ከ32 ሺሕ በሊይ ተሽርካሪዎች የመገዯቢያ መሣሪያ
ርፈ ከኮሮና በተጨማሪ በጦርነቱ ምክንያት በቂ የማገገሚያ ዕዴሌ ባሇማግኘቱ በወረርሽኙ ወቅት ከተሰጠው ብዴር በተጨማሪ የበርካታ ሆቴልች የመዯበኛ

እንዯተገጠመሊቸው ታውቋሌ፡፡ የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ሚኒስቴር አሠራሩን

ብዴር መመሇሻ ጊዛ በመዴረሱ አጣብቂኝ ውስጥ መሆናቸውን በመግሇጽ፣ የመዯበኛ ብዴሮች መክፇያ ጊዛም እንዱራም መጠየቃቸውን አስረዴተዋሌ፡፡

ሇማሻሻሌ የሚያዯርገውን ጥናት በአንዴ ወይም በሁሇት ወር ውስጥ ሇማጠናቀቅ

የጎሌዯን ቱሉፕ ሆቴሌ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ዯረጀ ቦጋሇ የሆቴሊቸው ሥራ አሁንም ቀዜቃዚ መሆኑንና የመኝታ ክፌልች እንግድችን የማስተናገዴ መጠን
(occupancy rate) ከ20 በመቶ በታች እንዯሆነ ገሌጸው፣ በጥሬ ገንብ እጥረት ምክንያት ሇሠራተኞች ዯመወዜ ሇመክፇሌም መቸገራቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
‹‹ሇአገር ውስጥ ዯንበኞች የ50 በመቶ የዋጋ ቅናሽ በማዴረግ ገበያውን ሇማነቃቃት እንዯ መፌትሔ ሇመጠቀም ብንሞክርም፣ አሁንም ሇውጥ ሉያመጣ አሌቻሇም፤››

እየሠራ መሆኑም ተገሌጿሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24081

ካለ በኋሊ፣ ‹‹በኮሮና ምክንያት የወሰዴነውን ብዴር መክፇያ ጊዛ ሉራምሌን ይገባሌ፤›› ብሇዋሌ፡፡
የብዴር ማራሚያ ጊዛውን በተመሇክተ የብሔራዊ ባንክ ምክትሌ ገዥ አቶ ፌቃደ ዯገፈ፣ የብዴር መክፇያ ጊዛውን ሇማራም ሆቴልቹ የዯረሰባቸውን ጉዲትና
ያለበትን አቅም መረጃ እየታየ ነው ብሇዋሌ፡፡ ‹‹ብዴሩ የሚራምሊቸው ሆቴልችንና ሇምን ያህሌ ጊዛ እንዯሚራም›/ ሇመሇየት መረጃ በመሰብሰብ ጥናት



እያዯረግን ነው፤›› ሲለ አቶ ፌቃደ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡
በጦርነቱ ሳቢያ የቱሪዜም ፌሰት በመቀነሱ የሆቴሌ ርፈ ጉዲት ዯርሶበታሌ ያለት ፌትሕ (ድ/ር)፣ ‹‹የዯረሰውን ጉዲት በገንብ ሇመተመን በመጠናት ሊይ መሆኑን
አንስተው፣ የዯረሰውን ጉዲት ሇማካካስ ወዯ አገር ቤት እንዱመጡ ጥሪ የተዯረገሊቸው ዲያስፖራዎች ሲመጡ፣ በሆቴሌና ቱሪዜም ርፈ ሊይ ከፌተኛ መነቃቃት
ይፇጥራሌ ብሇን እንጠብቃሇን፤›› ብሇዋሌ፡፡
እንግድቹ ዯጋግመው እንዱመጡ የሚያዯርግ አገሌግልት መስጠት እንዯሚያስፇሌግ ገሌጸው፣ በአንዴ ጊዛ ከሚገኘው ገንብ በሊይ የሚፇጠረው መሌካም ገጽታ
ዯጋግመው እንዱመጡ የሚያዯርግ እንዯሚሆንም ጠቁመዋሌ፡፡
‹‹እነዙህ ሁለ ሰዎች ነገ የእኛ አምባሳዯሮች ይሆናለ፣ ሇዙህም ከታኅሳስ 23 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ከ30 በመቶ የዋጋ ቅናሽ በተጨማሪ ቆይታቸውን እንዱያራዜሙ
የሚያዯርጉ አገሌግልቶችን ሇማቅረብ ዜግጅት ተዯርጓሌ፤›› ብሇዋሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24246



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 አጋጅ፡ዯበበ አበበ
አጋጅ፡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

