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አዘጋጅተው ሇማኔጅመንቱ እና ሇዲሬክተሮች ቦረዴ አባሊት የሚያቀርቡ ከሁሇቱም
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የሚሰሩ ስራዎችን በፍቅር እና በትብብር መንፈስ ተቀራርበው በመስራት የምክር ቤቶቹን መሌካም ስምና
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የአምራች ኢንደትሪዎችን… 4
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በመግባባት እና በትብብር መንፈስ አብረው ሉሰሩ ይገባሌ ሲለ አቶ ውቤ አሳስበዋሌ ፡፡
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ም/ዋና ፀሀፊው የህንዴ አምባሳዯርን ተቀብሇው አነጋገሩ
የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ምክትሌ ዋና ጸኃፊ አቶ ውቤ መንግስቱ አያይዘውም ኤምባሲው በአቅምግንባታ እና ስሌጠና እንዱሁም በምርምር እና አዴቮኬሲ ዙሪያ
በኢትዮጵያ የህንዴ አምባሳዯር ሮበርት ሺትኪንቶግን የካቲት 18 ቀን 2014 ዓ.ም በጽ/ቤታቸው ከምክር ቤቱ ጋር በትብብር መስራቱን አጠናክሮ እንዱቀጥሌ የጠየቁ ሲሆን አምባሳዯሩ በበኩሊቸው
ቀዯም ሲሌ ፕሮግራሞች እንዯነበሩ አንስተው በተሇይም የፊት ሇፊት አቅም ግንባታ እና ስሌጠና

ተቀብሇው አነጋገሩ፡፡

በኮቪዴ 19 ምክንያት ሇጊዜው መቆሙን አብራርተው ሇወዯፊቱ በተጠናከረ መሌኩ ሲጀመር በጋራ
አምባሳዯር ሮበርት ሺትኪንቶግ ከምክር ቤቱ ጋር በጋራ ሉሰሩ የሚችለ አበይት ጉዲዮች ዙሪያ ሇመስራት እንዯሚቻሌ ተናግረዋሌ፡፡
ገሇጻ ያቀረቡ ሲሆን ፤ በዚህም የህንዴ የንግዴ እና ኢንደስትሪ ምክር ቤት(FICCI) በቀጣዩ
ሳምንት በሚያዘጋጀው የኢትዮ ሜዱካሌ ኮንግረስ እና ኤክስፖ መዴረክ የምክር ቤቱን እገዛ በመጨረሻም የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት እና
ኢንደስትሪ

እና ተሳትፎ ጠይቀዋሌ፡፡

ኮንፌዴሬሽን (FICCI)

የህንዴ የንግዴ እና

በጋራ ሉሰሩባቸው በሚችለባቸው ጉዲዮች ዙሪያ የጋራ

የመግባቢያ ስምምነት ሇመፈራረም እንዱቻሌ ሁኔታዎች እንዱመቻቹ ከመግባባት ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ የንግዴ እና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ምክትሌ ዋና ጸኃፊ አቶ ውቤ መንግስቱ
በበኩሊቸው ከኢምባሲው ጋር በግለ ዘርፍ ንግዴ እና ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ዙሪያ በጋራ
ሇመስራት ፍሊጎታቸውን አረጋግጠው፤ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የህንዴ የቢዝነስ ፎረምን
(IBF) ከምክር ቤቱ ጋር ተቀራርበው በሚሰሩበት ሁኔታ ሇመነጋገር እንዱቻሌ

መዴረክ

እነዱመቻች ጠይቀው ከመግባባት ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
አክሇውም ምክር ቤቱ ከ ከግንቦት 25 -

29 2014 ዓ.ም

‘’የኢትዮጵያን ይግዙ እና

በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያዴርጉ‘’ በሚሌ መሪ ርዕስ በሚያዘጋጀው 12ኛው የኢትዮ- ቻምበር
ዓሇም አቀፍ የንግዴ ትርዒት ሊይ የህንዴ ኩባንያዎች ተሳትፎ እንዱያዯርጉ በኢምባሲው በኩሌ
ጥሪ እና ዴጋፍ እንዱዯረግ እንዱሁም በኢምባሲ በኩሌ ተሳትፎ እንዱዯረግ

ጠይቀዋሌ፡፡



ገፅ 2
በኢንደስትሪ ሌማት ሊይ የግለ ዘርፍ የነቃ ከውጭ የሚመጡ የጨርቃ ጨርቅ ምርቶችን በአገር ውስጥ
ተሳትፎ በማዴረግ የኢትዮጵያን ሌማት ሇመተካት ሇዘርፉ የቅዴሚያ ቅዴሚያ መሰጠቱ ተገሇጸ
በውጭ ተወዲዲሪ የሆነ ምርት እንዱመረት ዴጋፍ

ሉዯግፍ ይገባሌ ተባሇ

ሉዯረግ ይገባሌ ብሇዋሌ።
ዘርፉ ከአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን፣ ከላልች አገር

በኢንደስትሪ ሌማት ሊይ በተሇይም የግለ ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ በማዴረግ የኢትዮጵያን ሌማት

ዴርጅቶች ጋር የሚወዲዯር ስሇሆነ የተሇየ ዴጋፍ

መዯገፍ እንዲሇበት ጠቅሊይ ሚኒስትር ድክተር ዏቢይ አሕመዴ ተናገሩ።

ሉዯረግ እንዯሚገባ ገሌጸው፣ ሇዚህም ካሇው ውስን

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የአዲማ ቆርቆሮ ፋብሪካ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ግንባታን መርቀው በከፈቱበት

ሀብት ሊይ የቅዴሚያ ቅዴሚያ እንዱሰጠው ፕሮጀክቱ

መርሃ ግብር ሊይ ባስተሊሇፉት መሌእክት የኢንደስትሪ ዘርፍ በመንግስት ሌዩ ትኩረት የተሰጠው

እንዯሚያግዝ አስረዴተዋሌ።

መሆኑን ገሌጸዋሌ።

በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን የጥራት ችግር

በኢንደስትሪ ሌማት ሊይ በተሇይም የግለ ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ በማዴረግ የኢትዮጵያን ሌማት

በተሇይ በጨርቃ ጨርቅ በኩሌ በቀሇም፣ በጨርቅ

መዯገፍ እንዯሚኖርበት አስገንዝበዋሌ።

ዓይነትና በመሰሌ የጥሬ ዕቃ ችግሮች፣ እንዱሁም

በተሇይ የብረታ ብረት ኢንደስትሪ ተፈሊጊነት ቀጣይነት ያሇው በመሆኑ የግለ ዘርፍ በስፋት
ሉሰማራበት ይገባሌ ብሇዋሌ።
መንግስት ዘርፉን ሇመዯገፍ የሚጠበቅበትን ሁለ ዴጋፍ እንዯሚያዯረግ አረጋግጠው፤
ኢትዮጵያዊያን በመዯጋገፍ ሇአገር ሌማት በጋራ እንዱሰሩ ጥሪ አቅርበዋሌ።
የኢንደስትሪ ሚኒስትሩ መሊኩ አሇበሌ፤ መንግስት አገር በቀሌ ጠንካራ ኢኮኖሚ ሇመገንባት
በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋሌ
የብርታ ብረት ሌማት ሇምጣኔ ሃብት ሽግግር ሞተር ሆኖ እንዯሚያገሇግሌ ጠቅሰው፤ የውጭ
ምንዛሬ ወጪን ሇማስቀረትና ሇስራ እዴሌ ፈጠራ የጎሊ ሚና እንዲሇው ገሌጸዋሌ።
በአገር አቀፍ ዯረጃ ከ500 በሊይ ጥቃቅንና አነስተኛ የብረታ ብረት ፋብሪካዎች መኖራቸውንም
ሚኒስትሩ ጠቁመዋሌ።
የኦሮሚያ ክሌሌ ፕሬዚዲንት ሽመሌስ አብዱሳ፤ ባሇፉት ሦስት ዓመታት በክሌለ የኢንደስትሪ
ሌማትን ሇማስፋፋት በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ገሌጸዋሌ።
በክሌሌ በሺዎች የሚቆጠሩ ከጥቃቅን እስከ ከፍተኛ ያለ ፕሮጀክቶች ባሇፉት ሦስት ዓመታት ወዯ
ስራ መግባታቸውን ተናግረዋሌ።
በዛሬው እሇት የማስፋፊያ ፕሮጀክቱ በጠቅሊይ ሚኒስትር ድክተር ዏቢይ አህመዴ ተመርቆ
የተከፈተው የአዲማ ቆርቆሮ ፋብሪካ ቀዯም ሲሌ ሲያመርታቸው ከነበሩ ሚስማርና ቆርቆሮዎች
በተጨማሪ ፌሮዎች፣ የተሇያዩ ሽቦዎች እና ላልች የብረታ ብረት ውጤቶችን ያመርታሌ።
በአሁኑ ወቅት የፋብሪካው ካፒታሌ 7 ነጥብ 8 ቢሉዮን ብር የዯረሰ ሲሆን በ5 ነጥብ 6 ቢሉዮን
ብር ማስፋፊያ አዴርጎ ተጨማሪ የብረታ ብረትና ቱቦሊሬ ምርቶችን ማምረት ጀምሯሌ።
ፋብሪካው በአሁኑ ጊዜ ሇ900 ሰዎች ቋሚ የስራ እዴሌ የፈጠረ ሲሆን በሙለ አቅሙ ማምረት
ሲጀምር ዯግሞ ሇ3 ሺህ ሰዎች የስራ እዴሌ ይፈጥራሌ ተብሎሌ።

የሚከሰት በመሆኑ ፕሮጀክቱ ትኩረት ሰጥቶ ይሠራሌ

የቅዴሚያ ቅዴሚያ መሰጠቱን፣ የኢንደስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።

ብሇዋሌ።

ይህ የተገሇጸው የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ከአገር መከሊከያ ሠራዊት፣ ከፌዳራሌና ከክሌሌ ፀጥታ

በአጠቃሊይ በጨርቃ ጨርቅ ዘርፉ በዓመት ወዯ

ኃይሌ የሥራ ኃሊፊዎች፣ እንዱሁም ዘርፉ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር የዯንብ ሌብስና ተያያዥ

ውጭ የሚሊከው ምርት በአማካይ 114 ሚሉዮን

ምርቶችን በአገር ውስጥ ሇማምረት፣ አቅም መፍጠር በሚያስችሌ ፕሮጀክት ሊይ ውይይት

ድሊር መሆኑን፣ ከውጭ የሚመጣው ዓመታዊ

ባዯረገበት ወቅት ነው፡፡

አማካይ ምርት ዯግሞ 545 ሚሉዮን ድሊር መሆኑን

ፕሮጀክቱ ከዚህ ቀዯም ከተጀመረው የተማሪዎች ጫማና ቦርሳን በአገር ውስጥ የማምረት

አቶ መሊኩ ጠቁመዋሌ። በኢትዮጵያ በአጠቃሊይ

ፕሮጀክት ጋር ተመሳሳይነት ያሇው መሆኑን፣ በፀጥታ ኃይልች የዯንብ ሌብስ በኩሌም ከፍተኛ

ከ1“700 በሊይ ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከሇኛ፣

የገበያ ዕዴሌ በመኖሩ ትኩረት መዯረጉን የኢንደስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መሊኩ አሇበሌ ገሌጸዋሌ።

እንዱሁም ከ200 በሊይ ከፍተኛ የጨርቃ ጨርቅ

በተሇይ የፀጥታ ኃይልች አሌባሳትና ጫማዎች የዯኅንነት ሥጋት እንዲይኖርባቸው፣ በአገር ውስጥ

አምራች

እንዱመረቱ የሚያስችሌ እንዯሆነም አቶ መሊኩ አክሇዋሌ። ካሇው አቅም አንፃር ከአገር ውስጥ

አቅማቸው እያመረቱ ባሇመሆናቸው በገቢና በወጪ

አሌፎ ሇጎረቤት አገሮች መሊክን ታሳቢ ያዯረገ ፕሮጀክት መሆኑን ገሌጸዋሌ።

ምርት መካከሌ ሌዩነቱ ከፍ ማሇቱን ገሌጸዋሌ።

ኢንደስትሪዎች

በሙለ

አበባ ከተማ ብቻ ከ718 ሺሕ በሊይ ጥንዴ ጫማዎች መቅረቡን ገሌጸው፣ ከአንዴ ሚሉዮን በሊይ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ጫማዎች ዯግሞ ሇመከሊከያ ሠራዊት፣ ሇፌዳራሌ ፖሉስና ሇክሌሌ ፖሉሶች ከአገር ውስጥ

https://ethiopianreporter.com/article/24710

አምራቾች ቀርበዋሌ ብሇዋሌ።
የአርባ ምንጭ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ የሽያጭ ክፍሌ ኃሊፊ አቶ አብደራህማን ከማሌ፣ ዘርፉ
ከፍተኛ ካፒታሌና የሥራ ማስኬጃ የሚፈሌግ በመሆኑ በተሇይ የገንዘብ አቅርቦት ከፍተኛ ችግር
እንዯሆነ ገሌጸዋሌ። ዘርፉ ካሇው አቅም አንፃር ዕዴገቱ ዝቅተኛ መሆኑን ጠቁመው፣ በተሇይ
መንግሥት የገበያ ትስስርን በመፍጠር ዴጋፍ ሉያዯር ይገባሌ ብሇዋሌ።



እጥረትና በብዴር አቅርቦት ችግር መሆኑን ገሌጸው፣ በተሇይ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክና



ቢኖሩም፣

ከዚህ በፊት በተጀመረው የተማሪዎች ጫማና ቦርሳን በአገር ውስጥ የመተካት ፕሮጀክት፣ በአዱስ

ፋብሪካዎች በተሇያዩ ችግሮች ምክንያት ከአቅማቸው በታች እያመረቱ የሚገኙት በውጭ ምንዛሪ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069332524480

በጫማ ሊይ ዯግሞ በሶሌና በማስቲሽ ጥራት ችግሮች
ከውጭ የሚመጡ የጨርቃ ጨርቅ ምርቶችን በአገር ውስጥ ሇመተካት ሇዘርፉ በገንዘብ አቅርቦት

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ትኩረት ሰጥተው ሇመሥራት መስማማታቸውን የኢንደስትሪ ሚኒስትሩ
ተናግረዋሌ።
በኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ አምራቾች ማኅበር የቦርዴ አባሌና የዕዴገት ጋርመንት ዋና ሥራ
አስኪያጅ አቶ ብርሃኑ ዯገፉ ዯግሞ ሇአምራቾቹ የሚሰጡ ጥቅማ ጥቅሞቹ ከውጭ ከሚመጡ
ኢንቨስተሮች ያነሰ በመሆኑ፣ ተወዲዲሪ መሆን አሇመቻለን ይገሌጻለ። የምርቶቹ የጥራት ችግር

ኢትዮጲያ ወዯ ጅቡቲ አትክሌትና ፍራፍሬ

በጥሬ ዕቃ እጥረት የሚከሰት በመሆኑ የገንዘብ አቅርቦቱን በማሻሻሌ፣ በአገር ውስጥም ሆነ

መሊክ የሚያስችሊትን ሑዯት መጀመሯ ከቀረጥና ታክስ ነጻ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ሸቀጦችን ሇመከታታሌ
የሚያስችሌ ረቂቅ የትግበራ ማኑዋሌ ተዘጋጀ
ተሰማ
ተግባሩ በአሰራር ስርዓት ያሌተዯገፈ በመሆኑ በሚፈሇገው ሌክ

የኢትዮጵያ አበባ፣ አትክሌትና ፍራፍሬ አምራቾችና ሊኪዎች ማህበር በጅቡቲ ያሇውን
የአትክሌት እና ፍራፍሬ ገበያ በተመሇከተ የገበያ ቅኝት አዴርጓሌ ፡፡ የማህበሩ ዲይሬክትር
አቶ ቴዎዴሮስ ዘውዳ ሇኢትዮ የንግዴ እና ኢንቨስትመንት መዴረክ እንዯተናገሩት
ኢትዮጲያ ወዯ አውሮፓ እና አሜሪካ ጥራት ያሊቸውን የአትክሌትና ፍራፍሬ ምርቶች
እየሊከች የውጭ ምንዛሬ እያገኘች ነው፡፡ ነገር ግን በቅርበትም ሆነ በአትራፊነት ተመራጭ
የሆነውን የጅቡቲ ገበያ እንዲሌተጠቀመችበት አንስተዋሌ፡፡

ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እየሆነ አይዯሇም ብሇዋሌ፡፡
በቀጣይ መንግስት ህብረተሰቡን ከኑሮ ውዴነት ሇመታዯግ
ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ እንዱገቡ የፈቀዲቸውን የመሠረታዊ
ሸቀጦች አካታች በሆነ መሌኩ

በፍትሃዊነት ሇህብረተሰቡ ይዯርስ ዘንዴ የአሰራር ማኑዋሌ
በመዘርጋት ስራው በስርዓት እንዱመራ ከሚመሇከታቸው

በተሇያዩ መንገድች የኢትዮጲያ የአትክሌት እና ፍራፍሬ ምርቶች ወዯ ጅቡቲ የሚገቡ
ቢሆንም ጥራታቸው ተጠብቆ በትሊሌቅ የገበያ ማእከሊት እንዲሌገቡ አንሰተዋሌ፡፡ በጅቡቲ
የሚኖሩ የላልች ሀገራት ዜጎች
ከአውስትራሉያ ከኬኒያ እና ከግብጽ የሚገቡ
ፍራፍሬዎችን በውዴ ዋጋ እየገዙ መሆኑን በማህበሩ የገበያ ቅኝት ወቅት መመሌከታቸውን
አቶ ቴዎዴሮስ አንስተዋሌ፡፡
1 ኪ.ግ የኬንያ አቮካድ በ7 ድሊር በሱፐርማርኬቶች እየተሸጠ መሆኑን ያነሱት ዲይሬክተሩ
የኢትዮጲያ አምራቾች እዴለን ሇመጠቀም በሚችለበት ጉዲዮች ሊይ ከጅቡቲ
አስመጪዎች እና ከሀገሪቱ የቱሪዝም እና ንግዴ መ/ቤቶች ጋር መምከራቸውን
ተናግረዋሌ፡፡
በጉዲዩ ሊይ በሚቀጥለት ሳምንታት ተከታታይ ውይይቶች ተዯርገው መግባባት ሊይ
እንዯሚዯረስም ገሌጸዋሌ፡፡ በሳምንት 2000 ቶን አትክሌትና ፍራፍሬ ከኢትዮጲያ
ማስገባት የሚቻሌበት እዴሌ መኖሩን ከጅቡቲ አትክሌትና ፍራፍሬ አስመጪዎች ሇማህበሩ
መግሇጻቸውን አቶ ቴዎዴሮስ ተናግረዋሌ፡፡

በተመጣጣኝ ዋጋና

አስመጪዎች ጋር ግንዛቤ በመፍጠርና ወዯ ትግበራ ሇመግባት
አስፈሊጊ ዝግጅት እያዯረገ መሆኑንም ሚኒስትር ዳኤታው
ገሌፀዋሌ፡፡
ምርት ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ የምታስገቡ አስመጪዎች
የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከቀረጥና ታክስ ነጻ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ

ከምንግዜም በሊይ ህዝባችንን በታማኝነት

ሸቀጦችን ሇመከታታሌ ባዘጋጀው ረቂቅ የትግበራ ማኑዋሌ ግብዓት ሇማሰባሰብ

ወቅት መሆኑን በመገንዘብ ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸውን የህብረተሰብ

ከአስመጪዎችና ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ምክክር አዴርጓሌ፡፡

ክፍልች

የትግበራ ማኑዋለ ዓሊማ ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ የሚገቡ መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ሊይ

በማዴረግና እርስ በርስ ተዯጋግፎ ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ማሇፍ

የሚፈጠሩ የተዛባ የንግዴ ግብይት ሂዯት እንዱሁም ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የላሇው

እንዲሇባቸው አሳስበዋሌ፡፡

ተጠቃሚ

የሚናዯርግበትን

የምናገሇግሌበት
መንገዴ

የዋጋ ጭማሪ የሚያዯርጉ ህገ ወጥ ዲሊልች ሊይ እርምጃ በመውሰዴና የንግዴ ግብይት
ሰንሰሇቱን በማሳጠርና መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች አቅርቦትን በመጨመር የኑሮ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ውዴነትን ሇማረጋጋትና

https://www.facebook.com/photo/?

ሸማቹን ማህብረሰብ ፍትሃዊ የመሰረታዊ ሸቀጥ ምርትና

አገሌግልት እንዱያገኝ ማዴረግ ነው፡፡

fbid=128325876379247&set=pcb.128326033045898

በምክክር መዴረኩ ሊይ ተገኝተው ንግግር ያዯረጉት በሚኒስቴር መ/ቤቱ የንግዴ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

አሰራርና ሊይሰንሲንግ ዘርፍ ሚኒስትር ዳኤታ ክቡር አቶ ሏሰን ሙሀመዴ እንዯገሇጹት
መንግስት በቀጥታ የውጭ ምንዛሬ በመመዯብ የመሠረታዊ ሸቀጦች በተመጣጣኝ ዋጋ

https://www.facebook.com/photo/?
fbid=127779869767181&set=a.116037684274733

ሇህብረተሰቡ እያቀረበ ሲሆን በተጨማሪም ሇምግብ ፍጆታ የሚውለ ስንዳ፣የምግብ



ታሳቢ

ዘይት፣ስኳር፣መኮሮኒና ፓስታና የመሳሰለ ሸቀጦችን ከቀረጥ እና ታክስ ነፃ እንዱገቡ
እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ እነዚህ ሸቀጦች

በተመጣጣኝ ዋጋና በፍትሃዊነት ሇህብረተሰቡ

እንዴቀርቡ ሇማዴረግ መንግስት ከ18ቢሉዮን ብር በሊይ ታክስ እያጣ መሆኑን ገሌፀው



ገፅ 3
ዓሇም የዯረሰበትን ዘመናዊ የባንክ ስርዓት በኢትዮጵያ የባንኮች ብዴር አመሊሇስ ተግዲሮትና የባንኮች የሏራጅ ጨረታ
ተግባራዊ ሇማዴረግ እየተሰራ ነው
በኢትዮጵያ ያለ ባንኮች ከብዴር አመሊሇስ ጋር ተያይዞ ታይቶባቸዋሌ በተባሇው ክፍተት ዙሪያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች ጋር እየመረከ ሲሆን፣
ባንኮቹ በበኩሊቸው በአንዴ ወር ውስጥ ብቻ የጨረታ መነሻ ዋጋቸው ከሦስት ቢሉዮን ብር በሊይ የሆኑ ንብረቶችን በጨረታና በዴርዴር
ሇመሸጥ ጨረታ ማውጣታቸው ተመሇከተ፡፡
ባንኮቹ ሇብዴር ዋስትና የተያዙ እነዚህን ንብረቶች ሇጨረታ ያቀረቡት፣ ያበዯሩት ብዴር ወቅቱን ጠብቆ ሉመሇስሊቸው ባሇመቻለ የሰጡትን
ብዴር ሇማስመሇስ ነው፡፡ የመጨረሻ ዕርምጃ ነው የተባሇውን ሇብዴር ማስያዣነት የተመዘገቡ ንብረቶችን የመሸጥ አሳሳቢነትም ተንተርሶ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች ጋር እየተነጋገረ ነው ተብሎሌ፡፡
ከብዴር አመሊሇስ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው የባንክ የሥራ ኃሊፊዎች፣

ባንኮች በሕግ በተሰጣቸው መብት መሠረት የሰጡት ብዴር

ካሌተመሇሰ፣ ሇብዴር ዋስትና ወይም ማስያዣነት የያዙትን ንብረት ተረክበው በጨረታ ሸጠው ገንዘባቸውን ማስመሇስ የተሇመዯ ነው ይሊለ፡፡
ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ባንኮች ከብዴር አመሊሇስ ጋር እየታየባቸው ያሇው ክፍተት እየሰፋ በመምጣቱ የተሇያዩ ዴጋፍ ተዯርጎሊቸው
ዓሇም የዯረሰበትን ዘመናዊ የባንክ ስርዓት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሇማዴረግ እየሰራን ነው ሲለ የኢትዮጵያ ንግዴ

ብዴሩን ያሌመሇሱ ተበዲሪዎችን ንብረት ወዯ መሸጥ እየገቡ ነው፡፡ ከቅርብ ወራት ወዱህ ቁጥሩ ከፍ ብል የታየው የባንኮች ጨረታዎች ባንኮቹ

ባንክ ፕሬዚዲንት አቤ ሳኖ ተናገሩ፡፡

ያበዯሩትን ብዴር ሇማስሇስ የመጨረሻ አማራጭ የተባሇውን ዕርምጃ ወዯ መውሰዴ መግባታቸውን ያመሇክታሌ ተብሎሌ፡፡

ከፋና ብሮዴካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያዯረጉት አቶ አቤ ሳኖ፥ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ከጊዜ ወዯ ጊዜ
ማሻሻያዎችን በማዴረግ የተሻሇ የባንኪንግ ሲስተም ተግባራዊ በማዴረግ በሀገር ውስጥ ቀዲሚ ባንከ መሆን

ባሇፈው አንዴ ወር ብቻ በጨረታና በዴርዴር ሇመሸጥ ባንኮች ጨረታ ካወጧቸው ንብረቶች መካከሌ ትሌሌቅ ፋብሪካዎች፣ ሆቴልች፣

መቻለን ተናግረዋሌ፡፡

ኢንደስትሪዎች፣ ሕንፃዎች፣ ሰፋፊ የእርሻ ዴርጅቶች፣ ተሽከርካሪዎች መሇዋወጫ ዕቃዎችና ላልችን ባንኮች በማስያዣነት የተረከቧቸው

የባንኩ ሪፎርም አንዴ አካሌ የሆነው የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ መመረቁን የተናገሩት ፕሬዚዲንቱ፥ በአዱስ አበባ እና

ንብረቶች ይገኙባቸዋሌ፡፡ በእነዚህ ጨረታዎች በከፍተኛ ዋጋ በሏራጅና በዴርዴር ሇሽያጭ ከቀረቡት ውስጥ ወዯ አምስት የጨርቃ ጨርቅ

በክሌሌ የቅርንጫፍ ህንፃዎችን ሇመግንባት እየተሰራ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡

ኢንደስትሪዎች ይገኙባቸዋሌ፡፡

የተመረቀው የዋና መስሪያ ቤት ዘመናዊ ህንፃም ሁለንም የባንክ አገሌግልቶች በአንዴ ቦታ እንዱሰጡ በማዴረግ
ሇዯንበኞች፣ ሇባንኩ ሠራተኞች እና አመራሮች ሇሚያከናውኑት ስራ ሚናው ከፍተኛ ነው ብሇዋሌ፡፡
በተሇይም በተሇያዩ ክፍሇ ከተሞች የሚገኙ የባንኩ ቅርንጫፎችን ክትትሌ ሇማዴረግ አስቸጋሪ እንዯነበር ገሌፀው፥

በተሇይ መንግሥታዊ የሆኑት የኢትዮጵያ ሌማት ባንክና የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በጨረታ ሇመሸጥ ይፋ ካዯረጓዋቸው ንብረቶች ውስጥ ትሌሌቅ
ፋብሪካዎችና ሰፋፊ የእርሻ ኩባንያዎች ይገኙባቸዋሌ፡፡

በተመረቀው ዋና መስሪያ ቤት ችግሩ እንዯሚቀረፍ ተናግረዋሌ፡፡

የጨረታ መነሻቸው በመቶ ሺዎች ብር ከሚገመቱ ንብረቶች አንስቶ፣ ከአንዴ ቢሉዮን ብር በሊይ በሆነ የጨረታ መነሻ ዋጋ በሽያጭ የቀረቡ

ከብዴር አሰጣጥ እና አመሊሇስ ጋር ተግዲሮቶች እንዯነበሩ የተናገሩት ፕሬዚዲንቱ፥ የወጣቶችን የፈጠራ ሀሳብ

እነዚህ ንብረቶች በሦስት ወራት ውስጥ ይሸጣለ ተብሇው ቀነ ቀጠሮ የተያዘሊቸው ናቸው፡፡

ሇመዯግፍ ትኩረት ሰጥቶ እንዯሚሰራም ነው ያሳወቁት፡፡



እስካሁን ዜጎች ብዴር ሇማግኘት ንብረት ማስያዝ ይጠበቅባቸዉ እንዯነበር አስታውሰው፥ ዜጎች የሚያሲይዙት

ከባንኮች የሚፈሇግባቸውን ብዴር በወቅቱ ባሇመክፈሌ ሇጨረታ ከቀረቡት ትሌሌቅ ዴርጅቶች መካከሌ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በ1.13 ቢሉዮን

ንብረት ታይቶ ሳይሆን ያሊቸውን የፈጠራ ሀሳብ ሇመዴገፍ ብዴር እንዯሚመቻች ይዯረጋሌ ብሇዋሌ የባንኩ

ብር የጨረታ መነሻ ዋጋ ሇሽያጭ ያቀረበው ኢቱር ቴክስታይሌ ፋብሪካ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር አንደ ነው፡፡ ኢቱር ቴክስታይሌ በአንዴ

ፕሬዚዲንት፡፡

ወር ውስጥ ባንክ ይሸጣለ ከተባለት ንብረቶች ከፍተኛ ዋጋ ያሇው ሲሆን፣ ይህ ፋብሪካ በተያያዥነት ማሽነሪዎች፣ ተሽከርካሪዎችና ላልች
ተጓዲኝ ንብረቶችን ጨምሮ የሚሸጥ ሲሆን፣ ፋብሪካው ያሇበት ቦታ 100 ሺሕ ካሬ ሜትር ስፋት ያሇው መሆኑ ተጠቅሷሌ፡፡ ባንኩ ይህንን
ፋብሪካ በዴርዴር ጨረታ የሚሸጠው መሆኑንም አስታውቋሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/ዓሇም-የዯረሰበትን-ዘመናዊ-የባንክ-ስርዓ/



በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በዚህ ወር ውስጥ ባወጣው ጨረታ ሰሇንዯዋ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን በ548.14 ሚሉዮን ብር መነሻ ዋጋ
በዴርዴር የሚሸጥ መሆኑን አመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ወር ከወጡ ጨረታዎች ውስጥ በከፍተኛ የጨረታ ዋጋ ሇሽያጭ በመቅረብ የጋርመንትና
የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ጎሌተው ታይተዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ከእነዚህ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ላሊ ቢኤም ኢትዮጵያ

መረጃ ያሌሰጡ የባንክ
እንዲይንቀሳቀሱ ታገዯ

ዯንበኞች

አካውንቶች

ጋርመንትና ጨርቃ ጨርቅንም በ277.7 ሚሉዮን ብር የጨረታ መነሻ ዋጋ በሏራጅ ሇመሸጥ ጨረታ አውጥቷሌ፡፡ ኢትዮ ጃፓን ጨርቃ ጨርቅ
ፋብሪካንና ተጨማሪ ሁሇት መኖሪያ ቤቶችን ከ138 ሚሉዮን ብር በሊይ በሆነ መነሻ ዋጋ ሇሽያጭ ይቀርባሌ፡፡
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ በ1.13 ቢሉዮን ብር የጨረታ መነሻ ዋጋ ሇሽያጭ ያቀረበው ኢቱር ቴክስታይሌ ፋብሪካ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ መሠረት እንዯ አዱስ መሰጠት ያሇባቸውን መረጃዎች ያሌሰጡ ባንኮች
አካውንታቸው እንዲይንቀሳቀስ መታገደ ታወቀ፡፡

በተመሳሳይም 787.5 ሚሉዮን ብር ዋጋ ያሇው ላሊ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካንም ሇመሸጥ ያወጣው ጨረታም ከአንዴ ወር በኋሊ እንዯሚከፈት
ታውቋሌ፡፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመርያ ባንኮች ዯንበኞቻቸውን ማንነት እንዱያውቁ አዱስ ባወጣው መመርያ
መሠረት ዯንበኞቻቸውን መረጃ አሰባስበው መጨረስ አሇባቸው የተባሇው የካቲት 20 ቀን 2014 ዓ.ም.
በመጠናቀቁ እስከ እዚህ ቀነ ገዯብ ዴረስ መረጃዎቻቸውን ማሟሊት ያሌቻለ የባንክ ዯንበኞች ተሇይተው
አካውንቶቻቸው እንዲይንቀሳቀሱ አዴርገዋሌ፡፡

ከሰሞኑ ሇጨረታ ከቀረቡ ንብረቶች መካከሌ የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ሦስት ትሌሌቅ የእርሻ ዴርጅቶችን በ24.9 ሚሉዮን ብር፣ በ102.7
ሚሉዮን ብር፣ በ36.8 ሚሉዮን ብር የጨረታ መነሻ ዋጋ ሇመሸጥ ያወጣው ተጠቃሽ ነው፡፡
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክም ባሇፈው አንዴ ወር ውስጥ የጨረታ መነሻ ዋጋቸው ከአሥር ሚሉዮን ብር በሊይ የሆኑ ከ16 በሊይ ንብረቶችን

አካውንታቸው እንዲይንቀሳቀስ የተዯረጉ ዯንበኞች ቁጥር በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ሲሆን፣ አንዲንድች ቀነ ገዯቡ

ሇመሸጥ ተዘጋጅቷሌ፡፡

ከተጠናቀቀ በኋሊ ገንዘብ ሇማንቀሳቀስ ወዯ ባንኮች ቢሄደም አካውንታቸውን ማንቀሳቀስ ሳይችለ ቀርተዋሌ፡፡

የግሌ ባንኮችም የጨረታ መነሻ ዋጋቸው እስከ 56 ሚሉዮን ብር የሚዯርሱ በርካታ ንብረቶችን ሇመሸጥ ጨረታ እያወጡ ነው፡፡

አንዲንዴ የባንክ ዯንበኞች የተጠቀሰውን መረጃ ሇማሟሊት በተሇይ የቀበላ መታወቂያና ላልች መረጃዎች

ከእነዚህ ጨረታ ማስታወቂያዎች መገንዘብ የሚቻሇው፣ በተያዘሊቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ብዴር ሇመመሇስ ባሇመቻሊቸው ያስያዧቸው

እየተጠየቁ በመሆኑ የታዯሰ መታወቂያ የላሊቸው አዱስ መታወቂያ ሇማውጣት ወዯሚኖሩበት ቀበላ መሄዴ ግዴ

ንብረቶች ይሸጥባቸዋሌ የተባለ ትሌሌቅና ታዋቂ ኩባንያዎች መኖራቸውን ነው፡፡



እያሊቸው ነው፡፡ የቀበላ መታወቂያ ዕዴሳት የተጀመረው በተጠናቀቀው ሳምንት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመታወቂያ
ዕዴሳት ጥያቄ ያቀረቡ ነዋሪዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ በፍጥነት ማስተናገዴ እንዲሌተቻሇና ይህም የባንክ

ከእነዚህም መካከሌ በተዯጋጋሚ ከተሇያዩ ባንኮች ብዴር በመውሰዴ፣ ብዴሩ ባሇመመሇሱ በርካታ ሇብዴር ማስያዣነት የተመዘገቡ ንብረቶች

ዯንበኞች መረጃዎቻቸውን አሟሌተው አካውንታቸውን እንዲያንቀሳቅሱ ምክንያት እንዯሆነ ያነጋገርናቸው

የተሸጡበት ተክሇ ብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን አንደ ነው፡፡ ከዚህ ቀዯም የዋና መሥሪያ ቤቱ ሕንፃን ጨምሮ ሇብዴር ማስያዣነት ተይዘው

ነዋሪዎች ገሌጸዋሌ፡፡

የነበሩ ኤዴናሞሌ ሕንፃና ላልች ሕንፃዎች በጨረታ የተሸጡ ሲሆን፣ ባሇፈው አንዴ ወርም ወዯ ስምንት የሚሆኑ ንብረቶች ሇጨረታ
ቀርበዋሌ፡፡ እነዚህ ንብረቶች እንዯ ሕንፃዎቹ ከፍተኛ ዋጋ ያሊቸው ባይሆኑም፣ ሇብዴር ማስያዣነት የተመዘገቡ በመሆኑ በሕጉ መሠረት

ከአንዲንዴ ባንኮች ያገኘነው መረጃ እንዯሚያመሇክተው በተጠቀሰው ጊዜ መረጃ ያሌሰጡ ከየካቲት 2014 ዓ.ም.

ሇጨረታ የቀረቡ ናቸው፡፡

በኋሊ አካውንታቸው የታገዯባቸው ዯንበኞች ተገቢውን መረጃ ሇባንኮች ከሰጡ ወዱያው አካውንታቸው
በተመሳሳይ የማነ ግርማይ ጠቅሊሊ የሥራ ተቋራጭ፣ ሲትማክስ ኮንስትራክሽንና ማርያም ተረፈ ኮንስትራክሽን ሰርቪስ የተባለ የኮንስትራክሽን

እንዱከፈትሊቸው እየተዯረገ ነው፡፡

ዴርጅቶች ጨረታ ወጥቶባቸው በከርኪዴ ቢዝነስ ግሩፕ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ስም የተወሰዯ ብዴር ባሇመመሇሱ ሇኢንደስትሪ
ነገር ግን የሚፈሇገውን መረጃ ማሟሊት ካሌቻለ የባንክ አካውንታቸው ሳይንቀሳቀስ የሚቆይ ይሆናሌ፡፡

የሚሆን ይዞታን አዋሽ ባንክ በጨረታ መነሻ ዋጋው 105.8 ሚሉዮን ብር በጨረታ የሚሸጥ መሆኑን አስታውቋሌ፡፡

ዯንበኞች መረጃዎቻቸውን እንዱሰጡ ከስዴስት ወራቶች በሊይ በተሇያዩ የመገናኛ ዘዳዎች የተጠየቁ ቢሆንም

በጥራት ኢንተርናሽናሌ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር አዱስ አበባ ቆዲ አክሲዮን ማኅበር (በመነሻ ዋጋ 112.8 ሚሉዮን ብር)፣ ቀርሺ አነስተኛ

ጥቂት የማይባለት መረጃውን ሳያሟለ በመቅረታቸው ባንኮች የእነዚህን ዯንበኞች አካውንት እንቅስቃሴ በማገዴ

የማክሮ ፋይናንስ ባርጎባ ትሬዱንግ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር (53.7 ሚሉዮን ብር) እና ኦኒክ ኢንደስትሪ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር

በተሇየ ቋጥ እንዱቀመጥ ማዴረጋቸውን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡

የሚባለ ኩባንያዎችም ባሇፈው አንዴ ወር ሇወሰዶቸው ብዴሮች ማስያዣነት ያስመዘገቡት ንብረት እንዯሚሸጥባቸው ታውቋሌ፡፡

የባንክ ዯንበኞች በተሰጠው የጊዜ ገዯብ አሇመጠቀማቸው ሇመጉሊሊት ያዯረጋቸው ሲሆን፣ የተጠየቀውን መረጃ

ከባንኮች ንብረት በጨረታ ከመሸጥ ጋር ተያይዞ ያነጋገርናቸው የአንዲንዴ ባንኮች የሥራ ኃሊፊዎች እንዯሚገሌጹት፣ ባንኮች ሇብዴር ማስያዣነት

ካሟለ ግን አካውንታቸው ወዱያውኑ የሚንቀሳቀስሊቸው መሆኑ ታውቋሌ፡፡

የተመዘገበውን ንብረት ሇሽያጭ የሚያቀርቡት አማራጭ በማጣት ነው፡፡ ንብረትን መሸጥ የመጨረሻው አማራጭ መሆኑንም ይጠቅሳለ፡፡

አብዛኞቹ የባንክ ዯንበኞች የሚጠበቅባቸውን መረጃ አሟሌተው የሰጡ ቢሆንም በአንዲንዴ አካውንቶች ሊይ ግን
ተጨማሪ የማጣራት ሥራ ሉኖር እንዯሚችሌ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡

ባንኮች ያሌተከፈሊቸውን ብዴር ሇማስመሇስ ይህንን የመጨረሻ አማራጭ ተግባራዊ ከማዴረጋቸው በፊት ግን ዯንበኞቻቸው እስከ መጨረሻው
ብዴሩን እንዱመሌሱ ተጨማሪ ብዴር በመስጠት ጭምር የሚዯግፋቸው መሆኑን የሚጠቅሱት እነዚሁ የባንክ ኃሊፊዎች፣ ተዯጋጋሚ የብዴር
ማራዘሚያ የተሰጣቸው ጭምር ይገኙበታሌ ይሊለ፡፡ ባንኮቹ ይህንን ሁለ ካዯረጉ በኋሊ ብዴሩ የማይመሇስ ከሆነ ግዴ ነውና በሕጉ መሠረት

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ንብረቱን በመሸጥ ባንኩ ብዴሩን ሇማስመሇስ ይገዯዲሌ ብሇዋሌ፡፡

https://ethiopianreporter.com/article/24881

በተሇይ ካሇፉት ሁሇትና ሦስት ዓመታት ወዱህ ባንኮች የሰጡትን ብዴር ከማስመሇስ አኳያ የተሇያዩ ተግዲሮቶች ሲያጋጥሙ እንዯነበር





የሚገሌጹት አስተያየት ሰጪዎች፣ ከኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በኋሊ የተሇያዩ ቢዝነሶች በመንግሥት ተጠያቂነት በባንኮቹ ፈቃዴ፣ የብዴር
ማራሚያዎችና

(ወዯ ገፅ 4 የዞረ)

ገፅ 4
የአምራች ኢንደትሪዎችን ምርታማነት 60 የባንኮች ብዴር...(ከገፅ 3 የዞረ)

ሳፋሪ ኮም አገሌግልት መጀመር

በመቶ ሇማዴረስ ታቅዶሌ

የሚያስችሇውን

ማራሚያዎችና በተሇያዩ ቢዝነሶች ዯግሞ የወሇዴ ቅናሽና ማራዘሚያ
ሲያዯርግሊቸውና

ያሇተጨማሪ

ወሇዴ

ሲያስተናገደ

ኔትዎርክ

መቆየታቸውንም

አመሌክተዋሌ፡፡ እንዱህ ያለ ዕርምጃዎችም ወዯፊት ባንኮች ከብዴር አመሊሇስ
ጋር ተያይዞ ተግዲሮት እንዱገጥማቸው ያዯርጋሌ ተብል ተሠግቷሌ፡፡

መገንባቱን አስታወቀ

በ2014 የሑሳብ ዓመት ግን ብዙ ባንኮች ካበዯሩት ሉሰበስቡት ያቀደትን ያህሌ
ሇማስመሇስ አሇመቻሊቸው ባንኮቹን ሉፈትን ስሇሚችሌ ወዯ መጨረሻው
አማራጭ መግባታቸው የሚጠበቅ መሆኑንም ያመሇክታለ፡፡
በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ገዥ ይናገር ዯሴ (ድ/ር) እንዯገሇጹት፣ በአሁኑ
ወቅት ባንኮች የሰጡትን ብዴር ከማስመሇስ አኳያ ክፍተት ታይቷሌ፡፡ ይህንን
ችግር ሇመቅረፍ ባንኮች ዕርምጃ ሉወስደ ይገባሌ፡፡
እንዯ ባንክ ባሇሙያዎች ገሇጻ የተሰጠን ብዴር ወቅቱን ጠብቆ አሇመመሇስ
በ2014 በጀት ዓመት የአምራች ኢንደስትሪዎችን ምርታማነት ከ26 በመቶ ወዯ 60 በመቶ
ሇማዴረስ ታቅድ እየተሰራ ነው፡፡
የአምራች ኢንደትሪው ዘርፍ ግብርና መር የሆነውን የሀገራችን ኢኮኖሚ በመረከብ ብዙ
እርምጃዎችን ወዯፊት እንዱያሻግር ተስፋ የተጣሇበት ነው፡፡ መንግስትም ይህንን እውን ሇማዴረግ
የኢንደስትሪ ስትራቴጅዎችን በመንዯፍ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ ይሁን እንጅ ዘርፉ
የሚፈሇገውን ውጤት እያስገኘ አይዯሇም፡፡ በውጪ ምንዛሪ ግኝት፣ የገቢ ምርቶችን በመተካት፣
በስራ አዴሌ ፈጠራነእና

በማምረት አቅም እያስመዘገበ ያሇው አፈፃጸም አናሳ ከመሆኑም

በተጨማሪ አንዲንዴ ፋብሪካዎች ማምረት አቁመው ተዘግተዋሌ፡፡
ሇዚህም ችግር መንስኤ ከሆኑ ጉዲዮች ውስጥ የመሰረተ-ሌማት አቅርቦት ጉዴሇት፣ የባሇዴርሻ
አካሊት የቅንጅት፣ የአገሌግልት አሰጣጥና የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ውስንነት ይጠቀሳለ፡፡
ዯካማ የኢንደስትሪዎች ትስስር፣ ዝቅተኛ የሰው ኃይሌ ምርታማነት እንዱሁም የግብይት፣
የኮንትሮባንዴና የጸጥታ ችግርም የኢንደትሪው ምርታማነት እንዱቀንስ ያዯረጉት ችግሮች ናቸው፡፡
የባሇሀብቱ ያሌተገባ ጥቅም ፈሊጊነት፣ አካባቢ ተኮር ጸረ-ሌማታዊ አስተሳሰብ፣ ዘረፋና ውዴመትም
የዘርፉ ፈተናዎች ሆነው ቆይተዋሌ፡፡
እነዚህን ችግሮች በመፍታት የኢንደትሪዎችን ምርትና ምርታመነት ሇማሳዯግ የኢንደትሪ ሚኒስቴር
‚ኢትዮጵያ ታምርት‛ በሚሌ መሪ ሀሳብ የንቅናቄ እቅዴ አዘጋጅቶ ወዯ ተግባር ገብቷሌ፡፡ የንቅናቄ
እቅደ ከዚህ ቀዯም በተሇመዯው መሌኩ የአንዴ ሰሞን ዘመቻ ሳይሆን ከ10 ዓመት የሌማት እቅደ
ጋር ተሳስሮ ሁለንም ባሇዴርሻዎች ባሳተፈ መሌኩ ሇረጅም ዓመታት ያሇአንዲች መቀዛቀዝ
የሚተገበር ነው፡፡ በዚህ እቅዴም በተያው በጀት ዓመት የኢንደስትሪዎችን ምርታማነት 60 በመቶ
ሇማዴረስ መታቀደን በኢንደትሪ ሚኒስቴር የግብይትና መሰረተ-ሌማት ዘርፍ ሚኒስትር ዳኤታ
አቶ ሺሰማ ገ/ስሊሴ ተናግረዋሌ፡፡ ከዚህ በፊት በተሇያዩ ጊዜያት የንቅናቄ እቅዴ ታቅዯው
መክሸፋቸውን የጠቀሱት ሚኒስትር ዳኤታው የአሁኑ እንዯሀገር ሁለም አመራርና ባሇዴርሻ
መዯበኛ ስራው አዴርጎ በእሇት ከዕሇት ክትትሌ እንዯሚመራና በ10 ዓመት፣ በ5 ዓመት እንዱሁም
በአንዴ ዓመት የሚሰረውን ሇይቶ በማቀዯ ወዯ ተግባር መገባቱን የገሇጹት የዴሬዲዋ ከተማ ንግዴ
ኢንደስትሪና ኢንቨስተመንት ቢሮ ባዘጋጀው የንቅናቄው ማስጀመሪያ መዴረክ ሊይ ተገኝተው
ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው፡፡

ሇባንኮች አስቸጋሪ ነው ያለ ሲሆን፣ በተሇይ ባንኮች የሚያበዴሩት ገንዘብ

ሳፋሪ ኮም የቴላኮም አገሌግልት መጀመር የሚያስችሇውን ኔትዎርክ

ከተሇያዩ ዯንበኞቻቸው ከሚሰበስቡት ተቀማጭ ገንዘብ በመሆኑ፣ ይህ

መገንባቱን አስታወቀ።

የዯንበኞች ተቀማጭ ገንዘብ ዯግሞ ወሇዴ የሚከፈሌበት ስሇሆነና አንዴ

በአዱስ አበባ የተገነባው የሳፋሪ ኮም የመጀመሪያው የመረጃ ማዕከሌ

አስቀማጭ ገንዘቡን በጠየቀ ጊዜ ባንኮች ገንዘቡን የመክፈሌ ግዳታ ያሇባቸው

(ዲታ ሴንተር) የዴምፅ፣ የፅሐፍ እና የኢንተርኔት ዲታ መስጠት

በመሆኑ የሰጡትን ብዴር በወቅቱ መሰብሰብ ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡

የሚያስችሌ እንዯሆነ የቴክኖልጂ ኃሊፊው ፔዴሮ ራባሴሌ ተናግረዋሌ።

ከዚህም ላሊ የተሰጠ ብዴር ወቅቱን ጠብቆ ካሌተከፈሇ ገንዘቡን ሇላሊ ተበዲሪ

ኃሊፊው በአዱስ አበባ የተገነባውን የመረጃ ማዕከሌ ሇሀገር ውስጥ

ማበዯር ሊይ የራሱ የሆነ ተፅዕኖ ስሇሚፈጥር ከብዴር አመሊሇስ ጋር ያሇው ችግር

የመገናኛ ብዙኃን ባሇሙያዎች አስጎብኝተዋሌ።

ቀሊሌ ባሇመሆኑ ባንኮች እዚህ ሊይ ጠበቅ ብሇው መሥራት ይኖርባቸዋሌ

የመረጃ ማዕከለ ሙከራውን በተሳካ መንገዴ እንዲከናወነም ገሌጸዋሌ።

ተብሎሌ፡፡

በኢትዮጵያ 2ኛው የቴላኮም አቅራቢ የሚሆነው ሳፋሪ ኮም ሇመረጃ

የጉዲዩን አሳሳቢነት የተመሇከተው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በተሇይ በአሁኑ

መዕከለ 300 ሚሉየን ድሊር ወጭ አዴርጊያሇሁ ብሎሌ።

ወቅት ከብዴር አመሊሇስ ጋር ያሇውን ችግር በመገንዘብ በተሇያዩ ምክንያቶች

የቴላኮም አገሌግልቱን ሚያዝያ ሊይ እንዯሚጀምር ያስታወቀው ሳፋሪ

ሳይመሇሱ የሚቆዩ ብዴሮች ኢኮኖሚው ሊይ ሉፈጥሩ የሚችለትን ጫና

ኮም በሚቀጥሇው ዓመት 25 በመቶ የኢትዮጵያ ሕዝብን ተዯራሽ

በገንዘብ ከባንኮች ጋር በመምከር እንዯሚሠራበት ማሳወቁ ተገቢ መሆኑን

ሇማዴረግ እየሰራሁ ነው ሲሌም ገሌጿሌ።

ያመሊክታለ፡፡

ዴርጅቱ በ10 ዓመት ውስጥ 8 ነጥብ 5 ቢሉየን ድሊር መዋሇ ንዋይ

ባንኮች በብዴር መያዣነት የያዙትን ንብረት በሚሸጡበት ወቅት ግን ሕጋዊ

ሇማፍሰስ እንዲቀዯም ነው ያስታወቀው።

ሑዯቶችን መከተሌ እንዯሚኖርባቸው የሚጠቁመው የባሇሙያዎች አስተያየት፣
ባንኮች በመያዣት የያዙትን ንብረት ሇመሸጥና ገንዘባቸውን ሇማስመሇስ ወዯ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ፍርዴ ቤት መሄዴ ይጠቅባቸው ነበር ብሇዋሌ፡፡ ይህ አሠራር ሇፍርዴ ቤቶች

https://waltainfo.com/am/ሳፋሪ-ኮም-አገሌግልት-መጀመር-

ውሳኔ ከመስጠት ጋር ተያይዞ እንዱሁም ሇብዴር የሚውሌ ገንዘብ የሕዝብ

የሚያስችሇ/

ስሇሆነ በመያዣ የሚያዝን ንብረት ባንኮች የፍርዴ ቤት ውሳኔ ጠብቀው
በተሻሻሇው ሕግ ባንኮች ሇማስያዣት የያዙትን ንብረት በራሳቸው ውሳኔ ፍርዴ
ቤት ሳይሄደ በጨረታ ሇመሸጥ መብት የሚሰጣቸው በመሆኑ፣ አሁን በዚሁ
መሠረት እየሠሩ ነው፡፡ አሁንም እነዚህ ባንኮች ንብረቶችን በጨረታ የሚሸጡት
የራሳቸውን ህሌውና ከመጠበቅ አኳያ የሚታይ መሆኑን የሚገሌጹት
ባሇሙያዎች የጨረታ ሽያጩ ግን የተበዲሪንም መብት ባከበረ መንገዴ መሆን
እንዯሚገባው ያመሇክታለ፡፡

በአሁኑ ሰዓት የኢንደትሪዎች አማካኝ ምርታማነት ከ26-46 በመቶ ሲሆን ከዚህ የባሰ ችግር ሊይ
እንዲይወዴቁ ከውይይት ያሇፈ ተግባር መፈጸም አሇብን ያለት አቶ ሺሰማ ሇንቅናቄ እቅደ
ስኬታማነት አስር ፕሮጀክቶች ተሇይተው ሇትግበራ በቀዲሚነት መቀመጣቸውንም ጠቅሰዋሌ



መፈጸማቸው አዯጋ ስሊሇው ተብል ሕጉ እንዱሻሻሌ መዯረጉ ይታወቃሌ፡፡

አዋሽ ባንክ የሞባይሌ ብርና
የውክሌና

ባንክ

አገሌግልት

በዚህ የጨረታ ክዋኔ ውስጥ ባንኮች ያበዯሩትን ብዴር እንዱያገኙ ተበዲሪውም
ንብረቱ ተሸጦ ዕዲውን ከመሇሰ በኋሊ የሚተርፍ ገንዘብ ካሇ የዚህ ገንዘብ
ተጠቃሚ መሆን እንዯሚችሌ ሕጉ ይዯግፈዋሌ፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ንብረቱ

መተግበሪያን አስተዋወቀ

ከዋጋ በታች እንዲይሸጥበት ሕጉ የሚዯግፈው መሆኑንም ያመሇክታሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡



https://www.facebook.com/photo/?

በጨረታ ሑዯት ውስጥ አሁን አሇ የተባሇው ችግር ባንኮች በጨረታ ሇመሸጥ
የሚያወጧቸው

ንብረቶችን

በመጀመርያው

ጨረታ

ወቅት

ሇመሸጥ

ያሇመቻሊቸው ሲሆን፣ በተዯጋጋሚ ጨረታ ያሌተሸጡ ንብረቶችን በዴርዴር

fbid=257344689919947&set=pcb.257344789919937

ሇመሸጥ እየተገዯደ እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡
በቅርቡ በወጡ ጨረታዎች ሊይ የገዥ ዕጦት ያጋጠመው ካሇው ኢኮኖሚያዊ
አቅም ጋር ተያይዞ ቢሆንም፣ ጥቂት የማይባለ ጨረታዎች በዴጋሚ

በኮንቴይነር እጥረት ዕቃዎችን በወቅቱ
ማስጫን ያሌቻለ ኢንደስትሪዎች ብዴር
እንዱራዘም ብሔራዊ ባንክ አዘዘ

እንዱወጡም እያስገዯዯ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት በተዯጋጋሚ በጨረታ
አሸናፊው ብዴር በማቅረብ ጭምር የሚፈጸም መሆኑም ያሇውን ችግር ያሳያሌ
ተብሎሌ፡፡
ባንኮች በሏራጅ የሚሸጡትን ንብረት በሁሇት ተከታታይ ጨረታዎች ሉሸጡ

በኮንቴይነር እጥረትና ከኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ዕቃዎች በወቅቱ ሉጫንሊቸው ሊሌቻለ
አምራች ኢንደስትሪዎች፣ ባንኮች ያሇ ተጨማሪ ክፍያ ብዴራቸውን እንዱያራዝሙሊቸው ብሔራዊ
ባንክ ማዘዙ ታወቀ፡፡

216/92 በተዯነገገው መሠረት ባንኩ በንብረቱ የመነሻ ግምት ዋጋ ንብረቱን

ብሔራዊ ባንክ የካቲት 22 ቀን 2014 ዓ.ም. ሇባንኮች በጻፈው ዯብዲቤ፣ ከጭነት አገሌግልት ጋር
ተያይዞ በገጠማቸው እክሌ ዕቃቸውን በተፈሇገው ጊዜ ማስጫን ሊሌቻለ በአምራች ኢንደስትሪ
ዘርፍ ሇተሰማሩ ዯንበኞቻቸው የብዴር ማራዘሚያ ያሇ ተጨማሪ ክፍያ እንዱያዯርጉ ትዕዛዝ
ማስተሊሇፉን የሪፖርተር ምንጮች ገሌጸዋሌ፡፡

ይሰጣቸዋሌ፡፡

ከዚህም ቀዯም በተመሳሳይ ብሔራዊ ባንክ ሇአስመጪዎች ያሇ ክፍያ እንዱራዘምሊቸው የጠየቀውን
ጥያቄ እስካሇፈው ወር ዴረስ ሲያስተናግደ የነበረ ሲሆን፣ አሁን በዴጋሚ ይህንን ዓይነቱን
ማሳሰቢያ መስጠቱ በባንኮች ዘንዴ ቅሬታ እንዯፈጠረ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡

የባንኩ ዯንበኞች መተግበሪያውን በመጠቀም የሑሳብ
እንቅስቃሴዎችን መከታተሌ፣ ገንዘብ ማስተሊሇፍ፣ ከአዋሽ ብር
ወኪልች፣ የገንዘብ መክፈያ ማሽኖች (ኤቲኤሞች) ገንዘብ ወጪ
ማዴረግ፣ እንዯትራፊክ ቅጣትና የትምህርት ቤት ክፍያ ያለ
የተሇያዩ ክፍያዎችን እና ላልችንም ክንውኖች መፈፀም ይችሊለ
ተብሎሌ።

ያሌተሸጡ ንብረቶችን ባንኮች በዴርዴር ወዯ መሸጥ ሉገቡም ሇጨረታ

ካሌቻለ እንዱሁም በዴርዴር ሇመሸጥ ያዯረጉት ሙከራ ካሌተሳካ በአዋጅ ቁጥር

የብዴር ጊዜ ማራዘሚያው እስከ መቼ እንዱሚሆን ዯብዲቤው የማይገሇጽ ከመሆኑም በሊይ፣
ብሔራዊ ባንክ እንዱህ ያሇውን ማሳሰቢያ መስጠት ይችሊሌ ወይ የሚሌ ጥያቄ እንዲስነሳ ምንጮች
ጨምረው ገሌጸዋሌ፡፡ ባንኮች ይህንኑ ጥያቄ ይዘው ሇብሔራዊ ባንክ አቤት ይሊለ ተብል
እንዯሚጠበቅም ምንጮች ጠቁመዋሌ፡፡ እንዱህ ያለ ውሳኔዎች ባንኮች ሉያገኙ የሚችለትን ገቢ
እያሳሳ እንዯሆነም ጠቁመዋሌ፡፡

አዋሽ ባንክ ‚አዋሽ ብር‛ የተሰኘ የሞባይሌ ብርና የውክሌና ባንክ
አገሌግልት መተግበሪያን ይፋ አዯረገ።

የመረከብና የራሱ ማዴረግ የሚችሌበት መብት አሇው፡፡ ይህም በጨረታ መነሻ
ዋጋው ንብረቱን ተረክበው በፈሇጉበት መንገዴ እንዱጠቀሙበት ዕዴለን

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24908

የባንኩ ሥራ አስፈፃሚ ፀሃይ ሽፈራው እንዯገሇፁት ዘመኑ
የዯረሰበትን ዱጅታሌ ቴክኖልጂ በመጠቀም ባንኩ አሰራሩን
እያዘመነ ይገኛሌ፡፡
በቀጣይም ከውጭ ባንኮች ጋር ሇሚጠብቃቸው ብርቱ ፉክክር
ተወዲዲሪ ሇመሆን ዝግጅት እያዯረጉ መሆኑን ተናግረዋሌ።
የሞባይሌ መተግበሪያው በ6 ቋንቋዎች ማሇትም በእንግሉዝኛ፣
አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ፣ አፋርኛና ሶማሉኛ የሚስራ
ነው። መተግበሪያው በማንኛውም የስሌክ ቀፎዎች ግሌጋልት
ይሰጣሌ ተብሎሌ።
በላሊ ዜና ባንኩ በዴርቅ ሇተጎደ ወገኖች በ60 ሚሉዮን ብር
የምግብ እህሌ ተገዝቶ እንዱሰጥ ቦርደ መወሰኑን ዋና ሥራ
አስፈፃሚው ተናግረዋሌ።
አዋሽ ባንክ ከተመሰረተ 27 ዓመታትን አስቆጠረ ሲሆን በመሊ
አገሪቱ ከ680 በሊይ ቅርንጫፎች አለት።



ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://waltainfo.com/am/አዋሽ-ባንክ-የሞባይሌ-ብርናየውክሌና-ባን/

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/24861





ገፅ 5
በአኅጉራዊ የንግዴ ትስስሮች ሇሚቀርቡ አራት የቅመም ምርቶች እና ጓያ ዘመናዊ የግብይት ሥርዓቱን ተቀሊቀለ
ምርቶች የጥራት ፖሉሲ ረቂቅ ተዘጋጀ

ዴንብሊሌ፣ አብሽ፣ ቁንድ በርበሬና ጥቁር አዝሙዴ እንዱሁም ጓያ
በኢትዮጵያ ምርት ገበያ የግብይት ስርዓታቸው በይፋ መጀመሩን
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዴርጅት አስታውቋሌ፡፡
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዴርጅት እንዯገሇጸው እነዚህ ምርቶች ሲካተቱ
ምርት ገበያው የሚያገበያያቸው ምርቶች ብዛት ከ12 ወዯ 17 ከፍ
ያዯርገዋሌ ተብሎሌ፡፡
አንዴ ኩንታሌ ጥቁር አዝሙዴ በ26 ሺህ 500 ብር፥ አንዴ ኩንታሌ
አብሽ በ12 ሺህ ብር መገበያየቱም ተጠቁሟሌ፡፡
በየዓመቱ በሀገር አቀፍ ዯረጃ ከ348 ሺህ ቶን በሊይ ቅመማ ቅመም

ጓያም በየዓመቱ ከ2 ነጥብ 6 ሚሉየን ኩንታሌ በሊይ እየተመረተ ወዯ ውጭ

ይመረታሌ ነው የተባሇው፡፡

የሚሊከው ከ775 ሺህ ኩንታሌ ያሌዘሇሇ መሆኑን ከምርት ገበያ ዴርጅቱ ያገኘነው

በአገሮች መካከሌ ተመጋጋቢ የኢኮኖሚ ትስስር ሇመፍጠር በሚሌ ወዯ ሥራ በገባው የአፍሪካ

መረጃ ያመሇክታሌ፡፡

ነፃ የንግዴ ቀጣና አማራጭ ሊይ፣ ኢትዮጵያ የምታቀርባቸው ምርቶች፣ ዓሇም አቀፋዊ የጥራት

እነዚህ ቅመማ ቅመሞች በአብዛኛው በዓሇም ገበያ ተፈሊጊ ሲሆኑ፥

ዯረጃን ያረጋገጡ እንዱሆኑ የሚያስችሌ ብሔራዊ የጥራት ፖሉሲ ረቂቅ እያዘጋጀች እንዯሆነ

በተሇይም

ተገሇጸ፡፡

ትወስዲሇች።

አብሽን

በማምረት

ኢትዮጵያ

ከፍተኛውን

ዴርሻ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/አራት-የቅመማ-ቅመም-ምርቶች-እና-ጓያ-ዘመና/°

የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ረቂቅ ፖሉሲው ከመፅዯቁ በፊት የሚመሇከታቸው
ባሇዴርሻ አካሊት፣ በረቂቅ ሰነደ ሊይ የመጨረሻ የሆነ አስተያየታቸውን የሚያቀርቡበት ዓውዯ

በየዓመቱ ወዯ ውጭ የሚሊከው የቅመማ ቅመም ምርት 15 ሺህ ቶን

ጥናት፣ የካቲት 10 ቀን 2014 ዓ.ም. በኢንተርኮንቲኔንታሌ ሆቴሌ አዘጋጅቷሌ፡፡

ሲሆን ፥ ከጠቅሊሊው ዓመታዊ ምርት መጠን ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ

በንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የብሔራዊ ጥራት መሠረተ ሌማትና ማረጋገጥ ዘርፍ

መሆኑ ተገሌጿሌ።



ሚኒስትር ዯኤታ አቶ እንዲሇው መኯንን፣ አገሪቱ ከዚህ ቀዯም የጥራት ስትራቴጂ እንጂ
አገራዊ ፖሉሲ አሌነበራትም ብሇዋሌ፡፡ የነበረው ስትራቴጂ ተቋማትን ሪፎርም ተሠርቶ
እንዱቋቋሙ ከማዴረግ የዘሇሇ ሚና አሌነበረውም ብሇው፣ በፖሉሲ ዯረጃ እንዱዘጋጅ
የተዯረገው ሰነዴ ከፍ ያሇ የመንግሥት ቁርጠኝነት የታየበት ነው ሲለ አስረዴተዋሌ፡፡
በአገር ውስጥ ተመርተው ሇውጭ ገበያ የሚቀርቡና ከውጭ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ
ምርቶች ሊይ የጥራት ችግሮች እንዲለ ይታወቃሌ ያለት አቶ እንዲሇው፣ እነዚህ ችግሮች ምሊሽ
የሚያገኙበት ዘዳ ቢኖር የጥራት ፖሉሲ ሰነዴ ነው ብሇዋሌ፡፡
ኢንቨስትመንት እንዱስፋፋና በርካታ ባሇሀብቶች እንዱመጡ ጥራትን በተመሇከተ የሚከናወኑ
ሥራዎች ወሳኝ ናቸው ያለት ሚኒስትር ዯኤታው፣ በተሇይም ከውጭ የሚመጡ ባሇሀብቶች
የሚጠይቁት የመጀመሪያው ጥያቄ ከጥራት መቆጣጠሪያ አኳያ ያሇው ፖሉሲ ምንዴነው
የሚሇውን ነው ሲለ አስረዴተዋሌ፡፡ በመሆኑም መንግሥት የጥራት ዯረጃዎችን
የሚያረጋግጥበት ፖሉሲ እንዯሚያስፈሌገው፣ የጥራት ፖሉሲው የሚያቋቁማቸው ተቋማት
እንዯሚኖሩና በተጨማሪም በቀጣይ የሚወጡ ስትራቴጂዎችም ይኖሩታሌ ብሇዋሌ፡፡
በአፍሪካ ዯረጃ የፓን አፍሪካ ኳሉቲ ኢንፍራስትራክቸር ፖሉሲ ተዘጋጅቷሌ ያለት አቶ
እንዲሇው፣ በመስከረም ወር በአፍሪካ ሚኒስትሮች ዯረጃ ስምምነት የተዯረሰበት መሆኑን
ገሌጸዋሌ፡፡ ከሁሇት ሳምንት በፊት በተከናወነው 35ኛው የአፍሪካ ኅብረት መሪዎች ጉባዔ ሊይ
እንዯ አጀንዲ ይቀርባሌ ተብል በአጀንዲ መጣባብ ምክንያት ሳይፀዴቅ መቅረቱን
አስታውቀዋሌ፡፡
የአፍሪካ ጥራት ፖሉሲ በሚኒስትሮች ጉባዔ ስምምነት ተዯርሶበት ተዘጋጅቶ እንዯተጠናቀቀ
የተገሇጸ ሲሆን፣ በዚህም ከተካተቱት ጉዲዮች ውስጥ አገሮች በቀጣና ዯረጃ የአፍሪካ የጥራት
ፖሉሲ እንዯሚኖራቸው፣ እንዱሁም አባሌ አገሮች ዯግሞ የራሳቸው የጥራት ማረጋገጫ
ፖሉሲ እንዱኖራቸው የሚጠይቅ ወይም የሚያስገዴዴ ነው ተብሎሌ፡፡
ኢትዮጵያ እንዯ አባሌ አገር የራሷ የጥራት ፖሉሲ በቅርቡ እንዯምታፀዴቅ ተገሌጾ፣ ይህም
በቀጣናው ሊይ ሉኖራት የሚችሊትን አስተዋፅኦ ሉያሳይ በሚችሌ መንገዴ የተቀረፀ እንዯሆነ
ተጠቁሟሌ፡፡
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ተብል ሲዯራጅ ኢትዮጵያ

በአፍሪካ ነፃ ንግዴ ቀጣና ተወዲዲሪ ሇመሆን የአነስተኛና መካከሇኛ
አምራች ኢንደስትሪዎችን አቅም በእጥፍ ማሳዯግ እንዯሚገባ ተገሇጸ
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ነፃ የንግዴ ቀጣና ተወዲዲሪና ተጠቃሚ ሇመሆን፣ በአገር ውስጥ የኢንደስትሪ ሚኒስትር ዯኤታ አቶ ታረቀኝ ቡሌሌታ እንዯገሇጹት፣
ያለ አነስተኛና መካከሇኛ አምራች ኢንደስትሪዎችን አቅም በእጥፍ ማሳዯግ አምራች ኢንደስትሪው እ.ኤ.አ. በ2030 የአገሪቱን 15 በመቶ የሥራ
እንዯሚገባ ተገሇጸ፡፡
ዕዴሌ የሚፈጥር ዘርፍ በማዴረግ ወዯ የአምስት ሚሉዮን ዜጎችን
የነፃ የንግዴ ቀጣናው በአፍሪካ አገሮች መካከሌ ተመጋጋቢ የሆነ የኢኮኖሚ ትስስር የሚይዝ የሥራ ዘርፍ ይሆናሌ፡፡ አሁን ከ45 በመቶ ያሊሇፈውን
ሇመፍጠር ያስችሊሌ የተባሇሇት የንግዴ ሥርዓት ሲሆን፣ ኢትዮጵያ የአምራች የአምራች ኢንደስትሪ አቅም ወዯ 85 በመቶ በማሳዯግ፣ ሇአገሪቱ
ኢንደስትሪዎችንና ሥራ ፈጣሪዎችን ሉያበረታታ የሚችሌ ተግባር ከወዱሁ እያበረከተ ያሇውን አራት ሚሉዮን ድሊር ወዯ ዘጠኝ ቢሉዮን ድሊር
መሠራት እንዲሇበት የተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት (ተመዴ) የንግዴና ሌማት ያሳዴገዋሌ ብሇዋሌ፡፡
ኮንፈረንስ (UNCTAD) በአፍሪካ የሌዩ ፕሮግራም ዲይሬክተር ፖሌ አኪውሚ በላሊ በኩሌ በቅርቡ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተገናኘ
ተናግረዋሌ፡፡
ከዓመታት በፊት በአሜሪካ መንግሥት ሇኢትዮጵያ ተሰጥቶ የነበረው
አምራች ኢንደስትሪዎች የመሥሪያ ካፒታሌና የዲበረ አቅም ካሌተፈጠረሊቸው የአጎዋ ከቀረጥ ነፃ የንግዴ ዕዴሌ መነሳት ምንም እንኳ ሴቶችና
በቀጣናው ተወዲዲሪ የመሆን ዕዴሊቸው የሊሊ እንዯሚሆን የተገሇጸው፣ የተመዴ በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ሕይታቸውን ይመሩበት የነበሩ ዜጎች በከፍተኛ
የንግዴና ሌማት ኮንፈረንስ ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የካቲት 24 እና 25 ሁኔታ የሚጎዲ ቢሆንም፣ መንግሥት ሸቀጦችን በቻይና መንግሥት
ቀን 2014 ዓ.ም. በአምራች ኢንደስትሪዎች አቅምና መዋቅራዊ ግንባታ ሊይ በተፈጠረ የዜሮ ታሪፍ የንግዴ ዕዴሌ፣ እንዱሁም የአፍሪካ ነፃ ንግዴ
ውይይት በተካሄዯበት ወቅት ነበር፡፡
ቀጣና ዕዴሌን በመጠቀም ገበያውን ሇማካካስ እየተሠራ መሆኑን
በርካታ አገሮች ፈርመውበት ወዯ ሥራ እየገባ ባሇው ነፃ የንግዴ አሠራር ውስጥ የገሇጹት የፕሊንና ሌማት ሚኒስትሯ ፍፁም አሰፋ (ድ/ር) ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ ብቁ የሆኑ ባሇሙያዎች፣ ከፖሇቲካ ተፅዕኖ ነፃ የሆኑና በመሣሪያ
የተዯራጁ፣ እንዱሁም የንግዴ ሥርዓትን ሉያጠናክሩና ሕግን ሉያከብሩ የሚችለ ሇተጨማሪ መረጃ፡
ተቋማት መፈጠር እንዲሇባቸው ዲይሬክተሩ አብራርተዋሌ፡፡
https://ethiopianreporter.com/article/24867



ሇውይይቱ የቀረበ ሰነዴ እንዯሚያመሇክተው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያሊት
የንግዴ ዴርሻ አንዴ በመቶ አይሞሊም፡፡

የአፍሪካ አኅጉር ነፃ የንግዴና ቀጣና ሊይ ምን ዓይነት ምርት ይዛ ነው መግባት የምትችሇው
የሚሇውን ታሳቢ ያዯረገ ነው ያለት አቶ እንዲሇው፣ ጥራት በላሇው ምርት የተፈሇገውን
የገበያ መዲረሻ ማፈሊሇግና ማግኘት ስሇማይቻሌ የጥራት ፖሉሲው ይህንን ሇመመሇስ
ያስችሊሌ ብሇዋሌ፡፡
የፖሉሲው መዘጋጀት የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ሇማስተካከሌ የሚያስችሌ እንዯሆነ የተገነገረ
ሲሆን፣ በተጨማሪም የአገር ውስጥ አምራቾች ግዳታና ኃሊፊነታቸው ምን እንዯሆነ በግሌጽ
ሇማስቀመጥ ፖሉሲው አስተዋጽኦ አሇው፡፡ ከዚህ ቀዯም የነበሩ ክፍተቶችንም ፖሉሲው

ሦስት የውጭ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የብረት ፋብሪካ ሇመገንባት ከመንግሥት
ጋር እየተዯራዯሩ ነው
በኢትዮጵያ የብረታ ብረት ማምረቻ ፋብሪካዎቻቸውን ሇመትከሌ የጠየቁ ሦስት

የካቲት 14 ቀን 2014 ዓ.ም. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው

ግዙፍ የውጭ ኩባንያዎች ከመንግሥት ጋር እየተዯራዯሩ መሆኑ ታወቀ።

ማብራሪያ የሰጡት ጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ አህመዴ፣ ከውጭ የሚገቡ

የሚዘጋ እንዯሆነ ያስረደት ሚኒስትር ዯኤታው፣ በቀጣይ ይህንን ሇማስፈጸም የሚረደ
የማስተግበሪያ ሰነድች፣ በተጨማሪም ሇአፈጻጸም የሚረደ ተቋማትም የሚቋቋሙ ይሆናሌ፡፡

የፕሮጀክት ምርቶች ዋጋ በከፍተኛ ዯረጃ መናር በአገሪቱ ሇሚስተዋሇው
ኩባንያዎቹ በብረታ ብረት ዘርፍ በዓሇም ሊይ የሚታወቁ ግዙፍ ኩባንያዎች

‹‹በአገር ውስጥ ኢኮኖሚው በሚፈሌገው ዯረጃ የተዯራጀ ሊብራቶሪ የሇንም፤›› ያለት አቶ መሆናቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገሌጸዋሌ።
እንዲሇው፣ ‹‹ያንን ሉመሌስ የሚችሌ እንዯ አዱስ ዘመናዊ ቴክኖልጂ መጠቀም የሚችሌ፣
ዓሇም አቀፍ ዯረጃውን የጠበቀ ሊብራቶሪ ማቋቋም ይጠይቅ ነበር፡፡ ከሁሇት ዓመት ወዱህ ጥያቄ ያቀረቡት የጣሉያን፣ የቱርክና የኮሪያ ኩባንያዎች መሆናቸውን የገሇጹት
መንግሥት ጉዲዩን ሇማስተካከሌ ሪፎርም ሲሠራ ነበር፡፡ ከፍተኛ ሀብት ተመዴቦ የሊብራቶሪና

ምንጮቹ፣ ፋብሪካዎቻቸውን በኢትዮጵያ ሇመትከሌ ከማዕዴን ሚኒስቴር ጋር

የቢሮ ግንባታዎች እየተገነባ ነው፤›› ብሇዋሌ፡፡

እየተዯራዯሩ መሆኑን ጨምረው ገሌጸዋሌ።

አቶ እንዲሇው እንዲስታወቁት፣ በቀጣይ ዓሇም አቀፍ ይዘትና ዯረጃ ያሇው የፍተሻ ሊብራቶሪ
ማዯራጀት ያስፈሌጋሌ፡፡ ያንን ሇማዴረግ ከዓሇም ባንክ ከ50 ሚሉዮን ድሊር በሊይ በጀት
ተመዴቦ የሊብራቶሪ ዕቃዎች እየተገዙ ናቸው፡፡ ብቃት ያሊቸው የሰው ሀብት ባሇሙያዎች
የማዯራጀት ሥራ እየተሠራ መሆኑን፣ መሠረተ ሌማቱ ከተገነባና የሰው ኃይሌ ከተዯራጀ፣

መጀመሩን ገሌጸው፣ የተጀመረው ጥረት የብረት ምርትን በተወሰነ ዯረጃ
ከውጭ ማስገባት ሇመቀነስ ያስችሊሌ ብሇው ተስፋ እንዯሚያዯርጉ

ኩባንያዎቹን ከሚወክለ ኤምባሲዎች ጋር ጭምር ንግግር ማዴረጉን ገሌጸዋሌ።

ተናግረዋሌ።

የጣሉያኑ ኩባንያ ዲንኤላ ኤስፒኤ የሚባሌ ሲሆን፣ በዓሇም ሊይ ግዙፍ የብረት
ማቅሇጫና ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ያሇው ስመጥር ኩባንያ ከመሆኑም በተጨማሪ፣

https://ethiopianreporter.com/article/24737

አስቸገሪ እንዯሚሆን አስረዴተዋሌ።

መኖሩን የገሇጹት ምንጮቹ፣ መንግሥት ፍሊጎቱን ሇማሳካት በአዱስ አበባ ከሚገኙ

ተጠናቅረው ሇሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ተመርቶ፣ በተያዘው ዓመት እንዱፀዴቅ ጥረት



መጨመሩን ገሌጸው፣ የብረት ምርትን በአገር ውስጥ መተካት ካሌተቻሇ

በመሆኑም የብረት ምርትን በአገር ወስጥ ሇማምረት መንግሥት ሰፊ ጥረት

በተሇይም በኢትዮጵያ የብረት ብረት ፋብሪካውን ሇመትከሌ ጥያቄ ያቀረበው
የሚስተካከሌ፣ ኢኮኖሚው የሚጠይቀውን፣ የኢትዮጵያ ማምረቻ ተቋማት የሚጠይቁትን የጣሉያኑ ኩባንያ ከመንግሥት ጋር የሚያዯርገውን ወይይት በተሳካ ሁኔታ
ዓይነት ምሊሾችን የሚሰጥ ቁመና ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡
ከፈጸመ፣ በአገር ውስጥ የሚታየውን የብረታ ብረት ምርት አቅርቦት ትርጉም
ረቂቅ ፖሉሲው የመጨረሻውን የማጠቃሇያ መዴረክ ካከናወነ በኋሊ ግብዓቶቹ በአጭር ጊዜ ባሇው መሌኩ እንዯሚፈታ ምንጮቹ ገሌጸዋሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የብረት ምርት ዋጋ 65 በመቶ

ኩባንያዎቹን ወዯ ኢትዮጵያ ሇማስገባት በመንግሥት በኩሌ ከፍተኛ ፍሊጎት

ጊዜው የሚጠይቀውን የሊብራቶሪ ዕቃዎች አዯራጅቶ ወዯ ሥራ በመግባት ከላልች አገሮች

እንዯሚዯረግ ተገሌጿሌ፡፡

የዋጋ ግሽበት ከፍተኛ ዴርሻ እንዲሇው ተናግረዋሌ።

ከግማሽ ክፍሇ ዘመን በሊይ በዘርፉ ሌምዴ ያካበተ እንዯሆነም ተገሌጿሌ።
የብረታ ብረት ፋብሪካዎችን ገንብቶ በማስረከብም የተዋጣሇት እንዯሆነና ከዘጠና
በሊይ መሰሌ ፋብሪካዎችን በተሇያዩ አገሮች እንዯተከሇም ገሌጸዋሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.ethiopianreporter.com/article/24823




ገፅ 6
°

ብሔራዊ ባንክ የመመሥረቻ ካፒታሌ የገሌፍ የምግብ ኤክስፖ ኢትዮጵያ የውጪ ምርቶቿን እንዴታስተዋውቅ
ያሊሟለ ባንኮች የጠየቁትን የጊዜ እዴሌ ፈጥሯሌ
ማራዘሚያ ጥያቄ ውዴቅ አዯረገ
በምሥረታ ሊይ የነበሩ ባንኮች የተጠየቀውን የመመሥረቻ ካፒታሌ ባሇማሟሊታቸው ጊዜ
እንዱጨመርሊቸው ያቀረቡትን ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ውዴቅ አዯረገ።
ብሔራዊ ባንክ በመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም. ባወጣው መመርያ፣ ባንክ ሇማቋቋም ይጠይቅ
የነበረውን የተከፈሇ ካፒታሌ መጠን ወዯ አምስት ቢሉዮን ብር ማሳዯጉን ማስታወቁ
ይታወሳሌ፡፡
በመመርያው መሠረት ነባር ባንኮች በአምስት ዓመታት ውስጥ ካፒታሊቸውን አምስት
ቢሉዮን ብር እንዱያዯርሱ፣ አዱስ የሚመሠረቱ ባንኮች ዯግሞ በመመርያው የተዯነገገውን
ሇማሟሊት እስከ ሰባት ዓመት የጊዜ ገዯብ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡
በመመርያው በምሥረታ ሊይ ያለ ባንኮች 500 ሚሉዮን ብር ካፒታሌ በማሟሊት ሇመቋቋም
የስዴስት ወራት ጊዜ ተሰጥቷቸው ነበር። በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የተጠየቀውን
የተከፈሇ ካፒታሌ አሟሌተው ባንኩን መመሥረት ካሌቻለ ግን፣ በአዱሱ መመርያ መሠረት
ባንክ ማቋቋም የሚችለት የተከፈሇ ካፒታሊቸው አምስት ቢሉዮን ብር ሲዯርስ መሆኑም
ተዯንግጓሌ።
በተሰጠው ጊዜ ውስጥም በምሥረታ ሊይ የሚገኙ ባንኮች የተጠየቀውን ካፒታሌ አሟሌተው
ሇመቋቋም አስቸጋሪ መሆኑን በመጥቀስ ሇብሔራዊ ባንክ የጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ያቀረቡ
ሲሆን፣ ጥያቄያቸው ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱን የብሔራዊ ባንክ ምክትሌ ገዥ አቶ ሰልሞን

ኢትዮጵያ በደባይ ገሌፍ የምግብ ኤክስፖ መሳተፏ የውጪ ምርቶቿን እንዴታስተዋውቅ እዴሌ መፍጠሩን የውጭ ንግዴ እና ፕሮሞሽን ዘርፍ ሚኒስቴር ዱኤታ አቶ
ዲንጌ ቦሩ ገሇፁ፡፡
በደባይ ወርሌዴ ትሬዴ ሴንተር በተካሄዯዉ ገሌፍ ፉዴ ኤክስፖ ኢትዮጵያ የተሇያዩ የምግብ ምርቶችን አቅርባሇች፡፡
በኤክስፖው ሊይ የተገኙት በንግዴ እና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የውጭ ንግዴ እና ፕሮሞሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዳኤታ አቶ ዲንጌ ቦሩ እንዯተናገሩት፥ ኢትዮጵያ
በርካታ አሇም ዓቀፋዊ ዴርጅቶች በአንዴ ጣራ ስር በተገኙበት የምግብ ኤክስፖ ሊይ መሳተፏ ሀገሪቱ ያሎትን የወጪ ምርቶች ሇማስተዋወቅ አዴሌ ፈጥሯሌ ብሇዋሌ፡፡
ኢትዮጵያ በጥራጥሬ እና ቅባት እህልች፣ በቡና እና በቅመማ ቅመም፣ በማር እና በስጋ እንዱሁም በቁም እንስሳት ምርቶች ከፍተኛ አቅም አሊት ያለት ሚኒስትር
ዳኤታው፥ የደባዩ የምግብ ኤክስፖ በዘርፉ ሊይ ከሚሰሩ አሇም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር ተቀራርቦ ሇመስራት አዴሌ የፈጠረ መሆኑንም ገሌፀዋሌ፡፡
በእሇቱም በተሇያዩ የወጪ ምርቶች ሊይ ከኢትዮጵያ ጋር የተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ተቋማት አብሮ ሇመስራት ስምምነት ማዴረጋቸውን ሚኒስትር ዳኤታዉ ተናግረዋሌ፡፡

ዯስታ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ።
የተሰጠው የጊዜ ገዯብ በማነሱ ሳይሆን ባንኮቹ ካፒታለን የማሟሊት አቅም ይዘው ምሥረታ
ውስጥ ባሇመግባታቸው በመሆኑ፣ የጊዜ ማራዘሚያው አስፈሊጊ ሆኖ አሇመገኘቱን አክሇዋሌ።
በ2013 ዓ.ም. በምሥረታ ሊይ ከነበሩት 17 ባንኮች ውስጥ የተጠየቀውን የመመሥረቻ ካፒታሌ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/የገሌፍ-የምግብ-ኤክስፖ-ኢትዮጵያ-የውጪ-ም/



ያሊሟለት 13 እንዯሆኑ አቶ ሰልሞን ተናግረዋሌ።
በምሥረታ ሊይ ከሚገኙት አንደ ግዕዝ ባንክ በአሁኑ ወቅት 300 ሚሉዮን ብር የተከፈሇ
ካፒታሌ ሲኖረው፣ በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የተጠየቀውን ካፒታሌ ባሇማሟሊቱ
ተጨማሪ ጊዜ እንዱሰጠው ብሔራዊ ባንክን ቢጠይቅም ተቀባይነት አሇማግኘቱን የባንኩ
አዯራጅ አቶ ሊይን ክንፈ ገሌጸዋሌ።
ሆኖም የመመሥረቻ ካፒታለን ሇማሟሊት የተሰጠው ጊዜ በጣም ጠባብ መሆኑን፣ የአክሲዮን
ሽያጩ የሚዯረገው በገበያው ሊይ ካለት ባንኮች ጋር በሚዯረግ ውዴዴር የሚካሄዴ ስሇሆነ
ፈታኝ እንዲዯረገው አክሇዋሌ።
በሰባት ዓመታት እንዱሟሊ የሚጠበቀው አምስት ቢሉዮን ብር ካፒታሌ ረዥም ዕዴሜ
ሊስቆጠሩት ባንኮች ከተሰጠው የአምስት ዓመት የጊዜ ገዯብ ጋር ሲነፃፀር አነስተኛ መሆኑን
ተናግረዋሌ። በቀጣይ ግዕዝ ባንክ ከላልች ጋር ተዋህድ ይቀጥሌ ወይስ ራሱን ችል
የሚፈሇገውን ካፒታሌ ያሟሊ የሚሇውን ሇመወሰን፣ አዯራጅ ኮሚቴው በምክክር ሊይ
መሆኑን አቶ ሊይን ጨምረው ገሌጸዋሌ።

የዴንጋይ ከሰሌ ሇማምረት ፈቃዴ ሇወሰደ ዴርጅቶች አስቸኳይ የውጭ
ምንዛሪ እንዱቀርብ ተወሰነ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በታኅሳስ ወር ባሳሇፈው ውሳኔ የዴንጋይ ከሰሌ በአገር ውስጥ ሇማምረት ፈቃዴ ሇወሰደ ስምንት ዴርጅቶች፣ አስቸኳይ የውጭ ምንዛሪ
እንዱቀርብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወሰነ።
በውሳኔው መሠረትም ብሔራዊ ባንክ የካቲት 7 ቀን 2014 ዓ.ም. ሇኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ዯብዲቤ መጻፉን የሪፖርተር ምንጮች ገሌጸዋሌ።
እንዯ ምንጭቹ ገሇጻ፣ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የዴንጋይ ከሰሌ የማምረት ፈቃዴ ሇተሰጣቸው ስምንት ዴርጅቶች፣ የዴንጋይ ከሰሌ ማጠቢያ ማሽን ግዥ የሚውሌ

ላሊው በምሥረታ ሊይ የሚገኘው ዲሞት ባንክ የተጠየቀውን የመመሥረቻ ካፒታሌ ማሟሊት

የውጭ ምንዛሪ ‹‹የቅዴሚያ ቅዴሚያ›› ሰጥቶ እንዱያስተናግዲቸው ታዟሌ።

አሇመቻለን ገሌጿሌ። የባንኩ አዯራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኤሉያስ ልሃ እስካሁን ምን ያህሌ
የተከፈሇ ካፒታሌ መሰብሰቡን ማወቅ እንዲሌተቻሇ ገሌጸው፣ በኦዱት ሑዯት ሊይ እንዯሆነ

በመሆኑም የዴንጋይ ከሰሌ የማምረት ፈቃዴ የተሰጣቸው ስምንት ዴርጅቶች አስፈሊጊውን የባንክ ፎርማሉቲ አሟሌተው ሲመጡ፣ ‹‹የቅዴሚያ ቅዴሚያ››

ተናግረዋሌ።

እንዱሰጣቸው መታዘዙን ምንጮቹ ገሌጸዋሌ።

በሰባት ዓመት ውስጥ እንዱሟሊ የተጠየቀውን ሰባት ቢሉዮን ብር መመሥረቻ ካፒታሌ

ሇስምንቱ ዴርጅቶች በአስቸኳይ እንዱቀርብ የተፈቀዯው አጠቃሊይ የውጭ ምንዛሪ መጠንም 25.4 ሚሉዮን ድሊር እንዯሆነ ሇመረዲት ተችሎሌ።

ማሟሊት የማይቻሌ በመሆኑ፣ የባንኩን ምሥረታ በማቋረጥ የተሰበሰበውን ገንዘብ
ብሔራዊ ማዕዴን ኮርፖሬሽን፣ ኤሌኔት ቴክኖልጂና ኢስት አፍሪካ ማዕዴን ኮርፖሬሽን፣ ሰን ማይኒንግ ኤንዴ ትሬዱንግ ኩባንያ እያንዲንዲቸው 4.1 ሚሉዮን ድሊር

ሇባሇአክሲዮኖች ሉመሌስ መሆኑን ተናግረዋሌ።
አዱስ ሇሚመሠረቱ ባንኮች የተሰጠው የካፒታሌ ማሟያ ጊዜን በተመሇከተ ሇሪፖርተር
አስተያየታቸውን ያጋሩት በባንክ ዘርፍ ሇበርካታ ዓመታት በመሥራት ሊይ የሚገኙት አቶ

የውጭ ምንዛሪ እንዱሰጣቸው፣ በብሔራዊ ባንክ ዯብዲቤ ሊይ እንዯተጠቀሰ፣ ይህ መጠንም ሇስምንቱ ኩባንያዎች በተናጠሌ ከተፈቀዯው የውጭ ምንዛሪ ትሌቁ
እንዯሆነ ምንጮች አስረዴተዋሌ።

እሸቱ ፋንታዬ፣ የሚመሠረቱት ባንኮች የሚጠበቅባቸውን ማሟሊት ያሌቻለት በራሳቸው

የዴንጋይ ከሰሌ የማምረት ፈቃዴ የወሰደት ስምንቱ ኩባንያዎች አጠቃሊይ የኢንቨስትመንት ካፒቴሌ ከስዴስት ቢሉዮን ብር በሊይ መሆኑን፣ በዓመት በአማካይ 4.2

ዴክመት እንጂ ጊዜው በማነሱ ወይም ገንዘቡ በመብዛቱ አይዯሇም ይሊለ።

ሚሉዮን ቶን የዴንጋይ ከሰሌ የማምረት አቅም እንዲሊቸው መዘገባችን ይታወሳሌ።

ይሌቁንም የሚመሠረቱበትን ዓሊማ በውሌ አሇመሇየትና የአዯራጆች ጠንካራ አሇመሆን ትሌቁ
ችግር መሆኑን ገሌጸዋሌ። በ2013 ዓ.ም. በምሥረታ ሊይ ከነበሩ ባንኮች ውስጥ በአንዴ ዓመት
ጊዜ ውስጥ የተጠየቀውን አሟሌተው የተመሠረቱ ባንኮች መኖራቸውን በማሳያነት

ስምንቱ ኩባንያዎች በቀጣዮቹ አሥር ዓመታት ውስጥ ያመርታለ ተብል ከሚጠበቀው የዴንጋይ ከሰሌ ምርት 98 ቢሉዮን ብር የሽያጭ ገቢ ያገኛለ ተብል
ይጠበቃሌ።

በመጥቀስ፣ ላልቹም ጥሩ አስተዲዯር ቢኖራቸው ካፒታለን ማሟሊት ከባዴ አይሆንባቸውም

መንግሥት በእያንዲንደ የዴንጋይ ከሰሌ ፕሮጀክት ውስጥ የአምስት በመቶ ነፃ ዴርሻ የያዘ ሲሆን፣ ፕሮጀክቶቹ የሚከናወኑባቸው ክሌልች ዯግሞ ሁሇት በመቶ የነፃ

ነበር ብሇዋሌ።

ዴርሻ ይኖራቸዋሌ።

በባንክ ዘርፍ ከፍተኛ የገበያ ዕዴሌ መኖሩን የጠቀሱት አቶ እሸቱ፣ ይህንን ክፍተት

የዴንጋይ ከሰሌን ሇኃይሌ ምንጭነት ሇሚጠቀሙ ፋብሪካዎች በተሇይም የሲምንቶ ፋብሪካዎች ያሇባቸውን የዴንጋይ ከሰሌ አቅርቦት ችግር ሇመፍታት፣ መንግሥት

ከመመሌከት ይሌቅ የሚዯራጁት በትውውቅና ተገቢ ባሌሆኑ ሁኔታዎች በመሆኑ ውጤታማ

በየዓመቱ 270 ሚሉዮን ድሊር ወጪ በማዴረግ የዴንጋይ ከሰሌ ከውጭ ሲያስገባ መቆየቱ ይታወቃሌ።

መሆን ሳይችለ እንዯሚቀሩ አብራርተዋሌ።
በሰባት ዓመት ውስጥ እንዱሟሊ የተጠየቀው አምስት ቢሉዮን ብር ካፒታሌም ቢሆን

የዴንጋይ ከሰሌ በአገር ውስጥ እንዱያመርቱ ፈቃዴ የተሰጣቸው ስምንት ዴርጅቶች፣ ከውጭ የሚገባውን ምርት በአገር ውስጥ የመተካት ኃሊፊነት ተጥልባቸዋሌ።

ሉዯረስበት የሚችሌ መሆኑን አስረዴተዋሌ።

በዚህም ምክንያት መንግሥት የዴንጋይ ከሰሌን ከውጭ እንዲይገባ ክሌከሊ መጣለን፣ ከማዕዴን ሚንስቴር የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ።
ኩባንያዎቹ በአንዴ ዓመት ውስጥ፣ የአገር ውስጥ የዴንጋይ ከሰሌ ፍሊጎትን በማምረት እንዯሚያቀርቡ ይጠበቃሌ።

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ከጥቂት ሳምንታት በፊት አስተያየታቸውን ሇሪፖርተር የሰጡት የማዕዴን ሚኒስትሩ ታከሇ ኡማ (ኢንጂነር)፣ ‹‹የእነዚህ ፋብሪካዎች ግንባታ አገራችንን በየዓመቱ

https://ethiopianreporter.com/article/24743

የምታወጣውን የመቶ ሚሉዮን ድሊሮች ወጪ የሚያዴን ይሆናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇሲሚንቶ ፋብሪካዎች ግብዓት የሆነውን የዴንጋይ ከሰሌ ፍሊጎትን
በሟሟሊት የሲሚንቶ ምርትን የሚያሳዴግ ይሆናሌ፤›› ማሇታቸው ይታወሳሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡



 https://ethiopianreporter.com/article/24811


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

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

