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

ተጥል የነበረው የብዴር ዕግዴ መነሳት ሇባንኮችና ተበዲሪዎች መነቃቃት ፈጥሯሌ
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ከኢኮኖሚ አሻጥር፣ ከዋጋ ግሽበትና ተያያዥ ነገሮች ጋር በተያያ ባንኮች ብዴር በሚሰጡበት ጊዛ ገንብ ይፈጥራለ ያለት አቶ አስፋው፣ በአንዴ ባንክ የተሰጠ ብዴር፣ ብዴሩ
ባንኮች ብዴር እንዲይሰጡ አስተሊሌፎት የነበረውን መመርያ በማንሳት፣ ሇሁለም የቢዜነስ ከዙያ ብቻ አይቀርም፣ ከላሊው ባንክ ዯንበኛም ጋር ይዯርስና ተቀማጭ ይሆናሌ፣ ተቀማጭ ያገኘው ባንክ
ርፎች ብዴር ማቅረብ እንዯሚችለ ማስታወቁ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ሊይ አዎንታዊ ዯግሞ ተጨማሪ ብዴር ሇመስጠት ዕዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡ ስሇዙህ የገንብ መፍጠርና ማባዚቱ ሑዯት ሊይ
አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው ተገሇጸ፡፡

አዎንታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋሌ ብሇዋሌ፡፡ የብዴር ገዯቡ መነሳቱ እንዯተሰማ ከየአቅጣጫው እየታየ ያሇው ስሜት

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ኅዲር 20 ቀን 2014 ዓ.ም. ሇባንኮች ባስተሊሇፈው መሌዕክት፣ የሚያመሇክተው ነገር ያሇ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አሰግዴ፣ የብዴር ገዯቡ በዙህ ወቅት መነሳቱ ከጦርነቱ ጋር
የብዴር ክሌከሊው መነሳቱንና ባንኮች ሇሁለም ርፎች ብዴር መስጠት እንዯሚችለ በተያያ ሉከሰት ይችሌ የነበረውን ጉዲት እንዲይሰፋ በማዴረግ ትሌቅ አስተዋጽኦ እንዲሇውም ጠቁመዋሌ፡፡
ማስታወቁ፣ በኢኮኖሚው ሊይ አዎንታዊ ተፅዕኖ እንዯሚኖረው እየተገሇጸ ነው፡፡ የብዴር መንግሥት ከገንብ ፖሉሲ አንፃር ይህንን ዕርምጃ ሲወስዴ ሇአገር ኢኮኖሚ የሚጠቅሙ ሁኔታዎችን መከሊከሌ
ክሌከሊው መነሳቱን አስመሌክቶ አስተያየታቸውን ሇሪፖርተር የገሇጹት የዲሸን ባንክ የፈሇጋቸውን ነገሮች ከመከሊከሌ አኳያ የተወሰደ መሆኑን ያስታወሱት አቶ አስፋው፣ ከአገራዊ ሁኔታ አንፃር
ፕሬዙዲንት አቶ አስፋው ዓሇሙ፣ ሊሇፉት ሦስት ወራት ተግባራዊ ሆኖ የቆየው የብዴር ክሌከሊ ዕርምጃው በመሌካም የሚታይ መሆኑንም ሳይጠቅሱ አሊሇፉም፡፡ ገዯቡ ስሇተነሳ አሁን ወዯ ሥራ መግባት
ባንኮች ሊይም ሆነ የተሇያዩ ቢዜነሶች ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ አሳርፎ እንዯነበር ጠቅሰው፣ አሁን የሚቻሌ ቢሆንም፣ ብዴር እንዲይሰጥ መከሌከለ በመመርያ ዯረጃ ተነገረ እንጂ፣ አንዲንዴ ጊዛ ባንኮችም በቂ
መፈቀደ ኢኮኖሚው ሊይ መነቃቃት ይፈጥራሌ ብሇዋሌ፡፡ ብሓራዊ ባንክ የብዴር ክሌከሊውን የሆነ ጥሬ ገንብ በማይኖርበት ሰዓት ሊይ በፖሉሲ ዯረጃ ባይከሇከሌም ብዴሮችን የሚይዘበት ጊዛ እንዲሇ
ተከትል ከባንኮችና ከተበዲሪ ዯንበኞች እየቀረበ ያሇውን አቤቱታ ከግምት በማስገባት፣ መታወቅ አሇበት ይሊለ፡፡

ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ - 2

የተሇያዩ የቢዜነስ ርፎች በተናጠሌ የብዴር ጥያቄዎችን ማስተናገዲቸውን ሲያሳውቁ የነበረ በግብር መክፈያ ወቅት ከጥቅምት ወር ጀምሮ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ግብር የሚከፍለ ስሇሆነ ሁሌጊዛ ባንኮች
ቢሆንም፣ በርካታ የብዴር ጥያቄዎች ሳይስተናገደ ቆይተው ነበር፡፡ ዕግደ መነሳቱ ጥሩ መሆኑን በዙህ ጊዛ ውስጥ ከፍተኛ ጫና ይገጥማቸዋሌ፡፡ ስሇዙህ ብዴር መስጠት ይቻሊሌ ሲባሌ የባንኮችም አቅም

ዓሇም አቀፍ መንገዯኞች በሻንጣ - 2

ተናግረዋሌ፡፡ ላሊው የፋይናንስ ባሇሙያ አቶ አሰግዴ ገብረ መዴኅን፣ ባንኮች ብዴር አብሮ መታየት እንዲሇበት ጠቅሰዋሌ፡፡ እኛም ከዙህ አንፃር እንዯምንረዲውና እንዯምናየው ዚሬ ብዴሩ ተፈቀዯ
እንዲይሰጡ ተግባራዊ ሲዯረግ የነበረው መመርያ መነሳቱ ትሌቅ ዛና ነው ይሊለ፡፡ ኢኮኖሚው እንበሌ እንጂ ብዴር ተፈቀዯ መባለ ብዴር እንዯ ሌብ ይሰጣሌ ማሇት ሊይሆን እንዯሚችሌም አቶ አስፋው

በጥቅምት ወር ከወጪ ንግዴ - 2
ምርት ገበያው በአራት ወራት - 3
የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀምን - 4

እንዱነቃቃ ብቻ ሳይሆን በፋይናንስ እጥረት ቆመው የነበሩ ቢዜነሶች ሥራቸውን በተሻሇ ይገሌጻለ፡፡
እንዱሠሩ ያስችሊቸዋሌ፡፡

ሇዙህም እንዯ ምክንያት የሚጠቀሱት ዯግሞ በቅርቡ ተግባራዊ መሆን የጀመረው የብሓራዊ ባንክ አዱስ

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ብዴር እንዲይሰጡ በተሊሇፈው መመርያ መሠረት የተፈቀዯ ብዴር መመርያ መሠረት ባንኮች በብሓራዊ ባንክ ማስቀመጥ ያሇባቸው የመጠባበቂያ የገንብ መጠን ከአምስት
ሳይቀር እንዲይንቀሳቀስና እንዲይሇቀቅ በመዯረጉ፣ የተሇያዩ ቢዜነስ ርፎች የሥራ በመቶ ወዯ አሥር በመቶ በማዯጉ ይህንን መጠባበቂያ ገንብ ሇማሟሊት ገንባችንን በሙለ ወዯዙያ እናስገባ
እንቅስቃሴዎቻቸው ሊይ ተግዲሮት ፈጥሮ እንዯነበር ሲገሇጽ መቆየቱም አይነጋም፡፡ አቶ ስሇነበር የገንብ እጥረት ሉኖር ስሇሚችሌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌም ከግብር ክፍያ ጋር በተያያ የወጣ ገንብም

አዱሱ የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀም - 4

አሰግዴ እንዯገሇጹትም፣ ሇየትኛውም የቢዜነስ እንቅስቃሴ ገንብ ወሳኝ ነው፡፡ ያሇ ገንብ ስሇነበር እንዯተፈሇገ ብዴር ይሰጣሌ አሇማሇት እንዯሆነም ሳያመሇክቱ አሊሇፉም፡፡ ሆኖም እንዱህ ያሇውን
ምንም ማዴረግ አይቻሌም፡፡ መንግሥት ብዴር እንዱቆም ማዴረጉ በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ ጫና፣ አካክሰን ወዯ ብዴር የምንገባበት ሑዯት እንፈጥራሇን ብሇዋሌ፡፡ እንዯፈሇግነው ባይሆንም ግን ብዴር

ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ አጋር አገሮች - 5
የእስራኤሌ የማዕዴን ኩባንያ - 5

አንፃር ትክክሌ ነው፡፡ አሁን ብዴሩን መሌቀቁ ዯግሞ ኃሊፊነቱን በሚገባ መወጣቱን ያሳያሌ መስጠቱ እንዯሚቀጥ ገሌጸዋሌ፡፡ በጥቅሌ ሲታይ ግን ብዴር ክሌከሊው መነሳቱ ሇኢንደስትሪውም፣ ሇባንክ
ብሇዋሌ፡፡

ዯንበኞችም ሆነ በአጠቃሊይ ሇኢኮኖሚው መሌካም እንዯሆነ አመሌክተዋሌ፡፡ የአቶ አስፋው ላሊ ምሌከታ

የብዴር ክሌከሊው ተግባራዊ በነበረበት ወቅት ባንኮች ምን ያህሌ ተፅዕኖ ፈጥሮባቸዋሌ የሚሌ ዯግሞ ብዴር ክሌከሊው መነሳቱ ብቻ በቂ አሇመሆኑን ነው፡፡ ይህንንም፣ ‹‹የብዴር ገዯቡ አንዴ ነገር ሆኖ፣ ብዴር

ግብር ከፋዮች የታክስ ሔጎችን - 6

ጥያቄ የቀረበሊቸው አቶ አስፋው፣ የባንኮች የሀብት መግሇጫ ሚዚናቸውም ሆነ አጠቃሊይ ሇመስጠት ከዙህ መመርያ ጋር በተመሳሳይ ወቅት የወጣው ቋሚ ንብረቶችን ሇማስያዣነት መጠቀም የማይችሌ

የሲሚንቶ ገበያ ሰንሰሇት አሻጥር -6

ገቢያቸው ከፍተኛውን ዴርሻ የሚያገኙት ከሚሰጡት ብዴር በሚያገኙት ወሇዴ በመሆኑ፣ ብዴር ሇመስጠት የሚቸገሩ ስሇመሆኑም ጠቅሰዋሌ፡፡

የባንክ እንቅስቃሴ ዋነኛ መሠረት ባንኮች የሚሰጡት ብዴር ነው ብሇው፣ ከአጠቃሊይ መሆኑን የሚዯነግገው መመርያ ጉዲይ መታየት አሇበት፤›› ይሊለ፡፡ ይህ መመርያ አብሮ ካሌተስተካከሇ ባንኮች
የብዴር መቆም ገቢያቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንዱቀንስ እንዯሚያዯርግ ገሌጸዋሌ፡፡ ስሇዙህ ‹‹ብዴር በምንሰጥበት ጊዛ እንዯ ቤት ያለ ቋሚ ንብረቶችን አስመዜግበን ነው፡፡ ከዙሁ መመርያ ጋር የወጣው

ከ32.5 ቢሉዮን ብር በሊይ የሚያወጣ - 6

ብዴር እንዲይሰጡ ተከሌክሇው መቆየታቸው ባንኮች ሊይ ያሳዯረው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ቋሚ ንብረትን ሇብዴር ማስያዜ መመርያ ስሇመነሳቱ የተነረ ነገር የሇምና ይህም መታየት አሇበት፤›› ያለት አቶ
ያመሇክታሌ በማሇት፣ ክሌከሊው በባንኮች ገቢ ሊይ የሚታይ ጫና ስሇመፍጠሩ አስረዴተዋሌ፡፡ አስፋው፣ ነገር ግን ብዴር ኖሯቸው ኦቨር ዴራፍታቸውን ሇመጠቀም ወይም ዯግሞ ያሌተሊቀቀ ብዴር ኖሯቸው

ኢትዮጵያ የአጎዋን ዕዴሌ ብትከሇከሌም - 7
የግብርና ምርቶች በአግባቡ የሚከማቹበትና - 7
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ አሸናፊ ሆነ- 7

ላሊው ዯግሞ ባንኮች ብዴር አቁመዋሌ በሚባሌበት ጊዛ ኅብረተሰቡ ‹ብዴር መቼ እንዯማገኝ ሑዯት ሊይ ያለና ሇመሳሰለት ግን ብዴሩ ይሇቀቃሌ ብሇዋሌ፡፡
ስሇማሊውቅ፣ ያሇብኝን ብዴር በቅጣትም ቆይቼ እከፍሊሇሁ› በሚሌ ዕሳቤ ያሇበትን ብዴር
እንዲይከፍሌ ማዴረጉም ሉጠቀስ የሚገባው ተግዲሮት እንዯነበር አክሇዋሌ፡፡ ስሇዙህ የብዴር ሇተጨማሪ መረጃ፡
ክሌከሊው በብዴር አመሊሇስ ሊይም የራሱ አለታዊ ተፅዕኖ አሳርፎ እንዯነበር አመሌክተዋሌ፡፡ https://ethiopianreporter.com/article/23929
አሁን ብዴር እንዱሰጥ መፈቀደ ዯግሞ በርካታ ጠቀሜታዎችን ይዝ ይመጣሌ ብሇዋሌ፡፡

የፈቃዴ ብቃት ማረጋገጫ - 7
ረቂቅ ስትራቴጂ ሇማፀዯቅ -8
123 ቢሉዮን ብር ግብር -8
የቀዜቃዚ መጋን ሇመገንባት- 8




የውጭ ኩባንያዎቹ የኢትዮጵያን ሔዜብና መንግሥት አምነው መምጣታቸውን
አሁንም አሊቋረጡም
ቀጥታ የውጭ የኢንቨስትመንት የውጭ ምንዚሪ ግኝትን ከፍ በማዴረግ፣ ሇቴክኖልጂና
ሇእውቀት ሽግግር እንዱሁም ሇዛጎች ሰፊ የሥራ ዕዴሌ በመፍጠር ያሇው አበርክቶ እጅግ
ከፍተኛ በመሆኑ ሇአገር ኢኮኖሚ ዕዴገት ጉሌህ ሚና ይጫወታሌ።
በምጣኔ የሀብት እዴገታቸው የሚጠቀሱ አገሮችም የእዴገታቸው ሚስጥር ከሆነው አንደ
ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን መሳብ እንዯሆነ ይታወቃሌ። በዙህ ረገዴ በውጤታማነት
ከሚጠቀሱ አገራት መካከሌ ቻይና ሲንጋፖር አንዶ ናት።
የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የአገር ውስጥ ባሇሀብቶች የተገኘውን ተሞክሮና የቴክኖልጂ
ሽግግር ተቀብሇው በመተግበር እራሳቸውንም ሆነ አገርንም ተጠቃሚ ማዴረግ ሲችለ
ዯግሞ ውጤታማነቱ የበሇጠ እንዯሚሆን የተሇያዩ መረጃዎች ያመሇክታለ። ኢትዮጵያም
ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ኢኮኖሚያዊ እዴገቷን ከፍ ሇማዴረግ መንቀሳቀስ
ከጀመረች አመታት ተቆጥሯሌ።
ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ሇመሳብ የተቀመጠውን መስፈርት ከማሟሊቷ በተጨማሪ

በኢትዮጵያ በቀጥታ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ በማዴረግ ቻይና፣ ህንዴና ሆሊንዴ በግንባር ቀዯምትነት

በተሇያየ የኢንቨስትመንት ርፍ ሇመሰማራት ሇሚፈሌጉ ባሇሀብቶች ምቹ ሁኔታ መፍጠር

ቢጠቀሱም የአሜሪካን ትሊሌቅ ኩባንያዎች መሳተፋቸውም አይነጋም። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን

መቻሎም ተመራጭ ያዯርጋታሌ።

ሇመሳብ አንዱት አገር የተረጋጋ ሠሊምና ፀጥታ ሉኖራት ይገባሌ።
ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴን በመገዴብ፣ ንክኪን በመከሌከሌ፣

(ወዯ ገፅ 3 ዝሯሌ)

ገፅ 2
ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ ውስጥ
አሥር ቢሉዮን ድሊር ኢንቨስት ሌታዯርግ

ዓሇም አቀፍ መንገዯኞች በሻንጣ
የሚያስገቧቸው ዕቃዎች ሊይ ክሌከሊ
መጣለ እያወዚገበ ነው

እንዯሚያመጡ በመጥቀስ የሚያገሇግለት አነስተኛ አቅም ያሊቸውን
ሸማቾች እንዯሆነ ገሌጸዋሌ።
‹‹አስመጪዎች በተመሊሊሽ ነጋዳዎች አይጎደም›› ሲለ የሚሞግቱት አቶ
ፍፁም፣ ዕርምጃው ሥራ እጥነት ሉያስፋፋ እንዯሚችሌም ጠቁመዋሌ፡፡
መንግሥት ከግብር ባሇፈ የተመሊሊሽ ነጋዳዎች ሁኔታ መመሌከት

መሆኑን አስታወቀች

ዓሇም አቀፍ መንገዯኞች በሻንጣ የሚያስገቧቸው ዕቃዎች ሊይ ክሌከሊ መጣለ

እንዲሇበትና ብዘኃኖቹም ሴቶችና የዩኒቨርስቲ ምሩቆች እንዯሆኑም

እያወዚገበ ነው

አክሇዋሌ፡፡

ከኅዲር 25 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ የተዯረገው፣ ተመሊሊሽ ነጋዳዎች

በተመሳሳይ ከዙህ ቀዯም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የነበሩትና በሙያቸው

ያሇ ምንም ቀረጥ የግሌ መገሌገያ ዕቃዎች ማስገባትን የሚከሇክሇው አዱሱ

የፋይናንስ ባሇሙያ የሆኑት አቶ ሙሼ ሰሙ ውሳኔውን የተቃወሙ

አሠራር ማወዚገቡን ቀጥሎሌ።

ሲሆን፣ ከሻንጣ ንግዴ ዋነኛ ተጠቃሚ የኢትዮጵያ አየር መንገዴ መሆኑን

የዓሇም አቀፍ መንገዯኞች ከውጭ ወዯ ኢትዮጵያ ሲመጡ፣ እንዯ ሌብስና

በመጥቀስ፣ አገሪቷ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ባሇችበት ወቅት ዕግደ ተግባራዊ

ጫማ ያለ የግሌ መገሌገያ ዕቃዎችን ማስገባት ይፈቅዴ የነበረው መመርያ

መሆኑ ኢመዯበኛ ሇፍቶ አዲሪዎችን እንዯሚጎዲ በማኅበራዊ ትስስር

አፈጻጸም ሊይ ዕግዴ ያስቀመጠው አዱሱ አሠራር፣ በጉምሩክ ኮሚሽን ትዕዚዜ

ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሐፍ ሞግተዋሌ።

የተተገበረ ሲሆን፣ ሔገወጥ ንግዴን ሇማስቀረት ያሇመ ነው።

ዛጎች ሇዕርዲታ ተቀባይነትና ሇማኅበራዊ ቀውስ እንዲይዲረጉ ሲባሌ

አዱሱ ክሌከሊ ቱሪስቶችን፣ ዱፕልማቶችን እንዱሁም ተመሊሊሽ ያሌሆኑ

ኢመዯበኛ ሥራዎችን ቢቻሌ ከግብር ነፃ በማዯረግ ወይም በዜቅተኛ

መንገዯኞች

ታክስ ሠርተው የመኖር ዕዴሌ ሉነፍጋቸው አይገባም ሲለ ሞግተዋሌ።

የግሌ

መገሌገያ

ዕቃዎቻቸውን

ማስገባት

ባይከሇክሌም

የሚያመጧቸው ዕቃዎች አዲዱስ ከሆኑ ቀረጥና ታክስ እንዱከፍለ ያስገዴዲሌ።

የጉምሩክ ኮሚሽን ሥራ ኃሊፊዎች ተግባራዊ የተዯረገው ዕግዴ ትክክሇኛ

ምንም እንኳን የጉምሩክ ኮሚሽን ዕርምጃው ግብር የሚከፍለ ነጋዳዎች

ውሳኔ መሆኑን ያነሳለ። በሔጋዊ መሌኩ ከውጭ ምርቶችን የሚያስገቡ

የሚያበረታታና ሔጋዊ አስመጪዎችን ከኪሳራ የሚያዴን ነው ቢሌም፣ በርፉ

ነጋዳዎችን ያበረታታሌ ይሊለ። የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት አቶ

የተሰማሩ ነጋዳዎችና ባሇሙያዎች ውሳኔውን ተቃውመዋሌ።

ዯበላ ቃበታ የሚያነሱትም ተመሳሳይ ምክንያት ነው። እንዯ ኮሚሽነሩ

ሪፖርተር ያነጋገራቸውና ከአምስት ዓመታት በፊት ወዯ ችርቻሮ ንግዴ የገባው

ገሇጻ ተመሊሊሽ ነጋዳዎች ከጅምሩ አንስቶ ያዯርጉት የነበረው የንግዴ

አቶ ኪሩቤሌ (የአባቱ ስም እንዲይገሇጽ የጠየቀ) መጀመርያ የአገር ውስጥ

እንቅስቃሴ በመመርያ የተፈቀዯ አሌነበረም፡፡ በመሆኑም ዕቃዎችን

ጫማዎችን ይነግዴ እንዯነበር ይናገራሌ፡፡

ከውጭ እያስመጡ መሸጣቸው ሔገወጥ ነበር ብሇዋሌ፡፡

መገናኛ አካባቢ በግምት 20 ካሬ ሊይ ያረፈ ጫማ ቤት ተከራይቶ ሥራ

ይሁን እንጂ በመመርያው ሊይ የነበረውን ክፍተት በመጠቀም ከላልች

የጀመረው ኪሩቤሌ፣ ንግዴ የጀመረ ሰሞን ትርፋማ የነበረ ቢሆንም የውጭ

ተጓዦች ጋር በመመሳሰሌ ምርቶቹን ያስገቡ ነበር የሚለት አቶ ዯበላ፣

የቻይና መንግሥት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሁለም አፍሪካ አገሮች የአሥር ቢሉዮን ድሊር

አሌባሳትና ጫማዎችን የሚሸጡ ሱቆች በሚሠራበት አካባቢ ቁጥራቸው

ዕግደ ሔገወጦችን ሇመሇየት ትሌቅ ሚና ይጫወታሌ ብሇዋሌ።

ኢንቨስትመንት ፈሰስ ሇማዴረግ ማቀዶን አስታወቀች። የቻይና ፕሬዙዲንት ሺ ጂንፒንግ በሴኔጋሌ

በመጨመሩ መተው የሚገዘ ቀርቶ በዯጃፉ የሚያሌፉ ሸማቾች ሳይቀር

እሳቸው የሚመሩት ኮሚሽንም አዱሱ አሠራር የማይተገብሩ ተመሊሊሽ

ዋና ከተማ ዲካር ሇሁሇት ቀናት የተካሄዯውን የአፍሪካ ቻይና ጉባዔ በቪዱዮ በከፈቱበት ወቅት

እንዯጠፉና ከዓመት በኋሊ ርፍ ሇመቀየር መገዯደን ያወሳሌ።

ነጋዳዎች ሇመጀመርያ ጊዛ ከሆነ ቀረጥ ከፍሇው እንዱገቡ በዴጋሚ

እንዯተናገሩት፣ አገራቸው የአፍሪካ አገሮች ኢኮኖሚ እንዱያገግም ይህንን ጨምሮ የተሇያዩ መዋዕሇ

ርፉን በመቀየር ፒያሳ አካባቢ ከአራት ዓመታት በፊት ሱቅ የከፈተው

ይህን መሰሌ ተግባር ሊይ ከተገኙ በወንጀሌ ጉዲያቸው እንዯሚታይ

ንዋዮችን ሇማፍሰስ ዜግጁ ናት።

ኪሩቤሌ የንግዴ እንቅስቃሴው ከሞሊ ጎዯሌ ጥሩ እንዯነበር ይናገራሌ፡፡

አስጠንቅቋሌ።

የገንብ ሚኒስቴር ከፍተኛ ሥራ ኃሊፊዎች ኢትዮጵያን ወክሇው በተገኙበት ጉባዔ ሊይ፣ በአፍሪካ

በየዓመቱ ያሇበትን የገቢ ግብር እንዯሚከፍሌ የሚገሌጸው አቶ ኪሩቤሌ፣

እነዙህ ተመሊሊሽ ነጋዳዎች ከፈሇጉ በሔጋዊ መንገዴ ላተር ኦፍ ክሬዱት

አገሮች ያሇውን ዴህነት ሇመቀነስና የግብርና ርፉን ሇማመን 500 የግብርና ባሇሙያዎችን ወዯ

በየወሩ ከ30 ሺሔ ብር በሊይ ተጨማሪ እሴት ታክስ ሇመንግሥት ሰብስቦ

(ኤሌሲ) ከፍተው በመሥራት ይህን መሰሌ ከሆነ ችግር መዲን

አኅጉሪቱ ሇመሊክ ማቀዲቸውን ፕሬዙዲንቱ አስታውቀዋሌ። በተጨማሪም እንዯ ኢትዮጵያ ያለ

ያስረክባሌ።

እንዯሚችለ አቶ ዯበላ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡

የግብርና ምርት ሊኪዎችን ይጠቅማሌ የተባሇ ማሻሻያ ይፋ ያዯረጉ ሲሆን፣ ይህም የግብርና

የተሇመዯ ሥራውን እየሠራ ግዳታውንም እየተወጣ መሆኑን የሚገሌጸው አቶ

ምርቶችን ያሇ ቀረጥ ኢትዮጵያ ወዯ ቻይና እንዴትሌክ ይረዲታሌ ተብሎሌ።

ኪሩቤሌ፣ ተመሊሊሽ ነጋዳዎችን አስመሌክቶ የወጣውን አዱሱ የጉምሩክ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

በአዱሱ ማሻሻያ መሠረት ማንኛውም ከቻይና መንግሥት ጋር የዱፕልማቲክ ግንኙነት ያሊቸው

አሠራርን ከሰማ አንስቶ እንቅሌፍ ማጣቱን ይናገራሌ፡፡

https://ethiopianreporter.com/index.php/article/23999

አገሮች ከቀረጥ ነፃ የሚያስገቧቸው ምርቶችን ብዚት የሚጨምሩ ሲሆን፣ ቻይና በየዓመቱ ከአፍሪካ

ከሚሸጣቸው ምርቶች ውስጥ ከ75 በመቶ በሊይ የሚሆነውን ከተመሊሊሽ

አገሮች የምታስገባቸውን ምርቶች አሁን ካሇበት 210 ቢሉዮን ድሊር ወዯ ግማሽ ትሪሉዮን ድሊር

ነጋዳዎች የሚያገኘው ኪሩቤሌ ‹‹አዱሱ አሠራር መሬት ሊይ ያሇውን እውነታ

ያሳዴጋሌ ተብል ይጠበቃሌ።

ያሊገናበ ነው›› ይሊሌ።

በተጨማሪ ቻይና ይዚው የመጣችው አዱስ ማሻሻያ ምንም እንኳን ተግባራዊ ባይዯረግም፣

በከተማ ያለ ቸርቻሪዎች ከሚሸጡት አሌባሳትና ጫማ ውስጥ ከፍተኛ

ኢትዮጵያ ከአሜሪካ የቀረጥ ነፃ ተጠቃሚነት ዕዴሌ ከተሰረች ወር ባሌሞሊ ጊዛ ውስጥ መሆኑ፣

ዴርሻውን ከተመሊሊሽ ነጋዳዎች እንዯሚያገኙና ሇዙህም ዋነኛ ምክንያቱ

የገበያ አማራጭ ከማምጣት አኳያ ትሌቅ ሚና ይጫወታሌ ተብል ይጠበቃሌ።

አስመጪዎች ምርቶችን ከውጭ ሲያመጡ ጥራት ሊይ ስሇማያተክሩ፣ ሸማቾች

የጠቅሊይ ሚኒስትር ዓብይ አህመዴ (ድ/ር) ከፍተኛ አማካሪ አቶ ማሞ ምሔረቱ፣ ‹‹ቻይና

ትኩረት የሚያዯርጉት ጥራት ሊይ መሆኑን የሚያሳይ ከመሆኑ አንፃር ውሳኔው

የወሰዯችው ዕርምጃ ተገቢና ጊዛውን የጠበቀ ነው፤›› በማሇት ያዯነቁ ሲሆን፣ ‹‹ሇኢትዮጵያ ትሌቅ

ተገቢ አሇመሆኑን ተናግሯሌ፡፡

ዛና ነው፤›› ብሇዋሌ።

ችግሮቹ ሳይፈቱ ተመሊሊሽ ነጋዳዎች ሊይ ዕገዲ ማስቀመጡ ተገቢ አሇመሆኑን በጥቅምት ወር ከወጪ ንግዴ 311 ነጥብ 5 ሚሉን ድሊር ገቢመገኘቱን
የሚሞግተው አቶ ኪሩቤሌ፣ የውሳኔው አለታዊ ተፅዕኖ ከወዱሁ እየታየ የኢትዮጵያ ንግዴና ቀጠናዊ ትሥሥር ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

አቶ ማሞ ቻይና ይፋ ያዯረገችው ማሻሻያ ትሌቅ ገበያ ሇኢትዮጵያ እንዯሚፈጥር ሇሪፖርተር
ገሌጸው፣ ‹‹ኢኮኖሚያችንን ወይም ርፎችን እንዴንከፍት የማያስገዴዴ መሆኑ የበሇጠ የገበያ ዕዴሌ
ይከፍታሌ፤›› ብሇዋሌ።
በተመሳሳይ የኢንቨስትመንት አማካሪና የፋይናንስ ባሇሙያው አቶ መዳነህ ንጋቱ፣ ‹‹ይፋ
የተዯረገው የዛሮ ታሪፍ ፖሉሲ በአጎዋ ይሊኩ የነበሩ ምርቶች ወዯ ቻይና ሇመሊክ ዕዴሌ
ይከፍታሌ፤›› ያለ ሲሆን፣ ይህም በአሥር ሺሔ የሚቆጠሩ ሠራተኞችን ከማዲን አኳያ ትሌቅ ሚና
ይኖረዋሌ ብሇዋሌ።
በተቻሇ አቅም በፍጥነት እንዱተገበር መንግሥት ይፈሌጋሌ ያለት አቶ ማሞ በበኩሊቸው፣ የቀረጥ
ነፃ ዕዴለ ከግብርና ምርቶች በተጨማሪ በፋብሪካ የተመረቱ ዕቃዎችን ቢያካትት መሌካም ነው
ሲለ ሏሳባቸውን አጋርተዋሌ።


በጥቅምት ወር ከወጪ ንግዴ 311
ነጥብ 5 ሚሉን ድሊር ገቢ ተገኘ

መምጣቱን ያነሳሌ። ሇዙህም አዱሱ አሠራር በተገበሩ በሦስት ቀናት ውስጥ ከጥቅምት ወር ወጪ ንግዴ 358 ነጥብ 9 ሚሉየን ድሊር ገቢ ሇማግኘት
የገጠመውን ያነሳሌ።
ታቅድ 311 ነጥብ 5 ሚሉየን ድሊር ገቢ መገኘቱን ገሌጿሌ፡፡ ፈጻጸሙም
‹‹ገና ውሳኔው በተሰማ ቀናት ውስጥ በመርካቶ የሚገኙ አስመጪዎች ከውጭ 86 ነጥብ 80 በመቶ መሆኑን ነው ከሚኒስቴሩ ያኘነው መረጃ
የሚመጡ ጫማዎች ሊይ ከ1,200 ብር ሊይ ጭማሪ አዴርገዋሌ›› ሲሌ ወቀሳውን ያመሊከተው፡፡
የሰነረው አቶ ኪሩቤሌ ‹‹ከሳምንት በፊት በጅምሊ 2,000 ብር ይሸጡ የነበሩ የግብርናው ርፍ 205 ነጥብ 9 ሚሉየን ድሊር ገቢ በማስገኘት ትሌቁን
ጫማዎች 3,000 ብር እንዯገቡ›› ይናገራሌ። ይህም የክሌከሊው ውጤት ነው ዴርሻ የያ ሲሆን÷ የኢንደስትሪ ርፍ 39 ነጥብ 6 ሚሉየን፣ የማዕዴን
ሲሌ ወቀሳውን ጉምሩክ ኮሚሽን ሊይ ሰንዜሯሌ።
ርፍ 58 ነጥብ 5 ሚሉየን እንዱሁም ከኤላክትሪክና ላልች 7 ነጥብ 54
አስመጪዎች በዙህ ሏሳብ አይስማሙም። በተዯጋጋሚ ሇጉምሩክ ኮሚሽንና ሚሉየን ድሊር ገቢ ማግኘት መቻለ ተመሊክቷሌ፡፡

በላሊ በኩሌ አሥር ቢሉዮን ድሊር ብዴር በቀጣይ ሦስት ዓመታት ሇአፍሪካ አገሮች አቀርባሇሁ

ሇፋይናንስና የገቢዎች ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ባቀረቡት ቅሬታ የተመሊሊሽ የወጪ ንግዴ ገቢውን ሇማሳዯግ የሚያስችለ ስራዎች እየተሰሩ
ነጋዳዎች መብዚት ተወዲዲሪ እንዲሊዯረጋቸውና በዙህም የተነሳ ገበያው ሊይ እንዯሚገኝም ተጠቁሟሌ፡፡

ያሇችው ቻይና፣ ከአፍሪካ አገሮች የበሇጠ የግብርና ምርቶች ሇመግዚት እንዱያስችሊት የተሇያዩ

መፎካከር እንዲሌቻለ ሲገሌጹ ቆይተዋሌ።

ውስጥ እንዱገቡ በማዴረግ በቁጥጥሯ ሥር እንዱወዴቁ ታዯርጋሇች›› የሚሌ ወቀሳ በአሜሪካ

ወዯ መናዊ ወጪ ንግዴ የሚገቡ የምርት ዓይነቶችን ማሳዯግ፣ የገበያ
ተመሊሊሽ ነጋዳዎች ከሃዋሊ የሚገኝ ገንብን ከትይዩ ገበያዎች በመግዚታቸው መዲረሻዎችን ማሳዯግ እና የሁሇትዮሽ ንግዴ ግንኙነቶችንና ዴርዴሮችን
የውጭ ምንዚሪ ሇማግኘት ይወስዴባቸው የነበረውን ጊዛ እንዲረመባቸው በማካሄዴ የመዲረሻ ገበያዎችን ማስፋት እየተሰራባቸው ያለ ስትራቴጂክ

መንግሥት በተዯጋጋሚ የቀረበባት ቻይና፣ በዲካር በነበረው ስብሰባ ሊይ ሇአፍሪካ አገሮች የብዴር

በተዯጋጋሚ ሲናገሩ ይሰማሌ።

መሠረት ሌማቶች ሇማሟሊት ማቀዶን ይፋ አዴርጋሇች። ‹‹የአፍሪካ አገሮች የብዴር ወጥመዴ

ምሔረት ሇማዴረግ ማሰቧን አስታውቃ ነበር።
ኢትዮጵያ ከውጭ አበዲሪዎች ከወሰዯችው ከ29 ቢሉዮን ድሊር ብዴር ውስጥ ከአንዴ ሦስተኛ
በሊይ የሚሆነው ከቻይና አበዲሪዎች የወሰዯችው ሲሆን፣ በቅርቡ የመክፈያ ጊዛ ማራሚያ
እንዱዯረግሊት በቡዴን 20 አገሮች በኩሌ ማቅረቧ ይታወሳሌ። በተጨማሪ ቻይና ኢትዮጵያ ከውጭ
ከምታስገባቸው ምርቶች ውስጥ ከፍተኛ ዴርሻ ያሊት ሲሆን፣ በየዓመቱ ከሚገባው 13 ቢሉዮን
ድሊር ከሚጠጋ ምርት ውስጥ ዴርሻዋ 25 በመቶ አካባቢ ይሆናሌ።

የትኩረት መስኮች ነቸውም ነው የተባሇው፡፡
የምጣኔ ሀብት ባሇሙያ የሆኑት አቶ ጥሩነህ አሰፋ ውሳኔው ከሚዯግፉት የወጪ ንግዴ ገቢውን ሇማሳዯግ አምስት ምርቶችን ወዯ ኢትዮጵያ ምርት
መካከሌ ናቸው። ሇዙህም ሁሇት ምክንያቶች ያነሳለ።
ገበያ ግብይት ሥርዓት እንዱሁም ሰባት የምርት አይነቶችን ዯግሞ ወዯ
በውሳኔው ሇመዯገፋቸው እንዯ መጀመርያ ምክንያት የጠቀሱት ተመሊሊሽ ውሌ አስተዲዯር ሥርዓት ሇማስገባት እየተሰራ መሆኑም ተገሌጿሌ፡፡
ነጋዳዎች በአሌባሳቶች ሊይ ሇታየው ዋጋ ግሽበት ያዯረጉት አስተዋጽኦ ሲሆን፣ አጎዋን የሚተካ አማራጭ ገበያ ማፈሊሇግ፣ የውሌ እርሻ መረጃዎችን
በተሇይም በተሇያዩ አገሮች በሚጓዘበት ወቅት ሇመኝታና ትራንስፖርት ማጥራት፣ የምርት ነፃ እንቅስቃሴን የሚያዯናቅፉና የዋጋ ንረትን
የሚያወጡት ወጪ ከሚያመጡት ዕቃዎች መጠን አነስተኛ ከመሆኑ ጋር የሚያስከትለ ኬሊዎችን ህጋዊ ሥርዓት እንዱይዘ ማዴረግ፣ የህገ-ወጥና
ተዲምሮ፣ ወጪያቸውን ሇመሸፈን የሚያስገቡትን ዕቃ በውዴ ዋጋ በመሸጥ የኮንትሮባንዴ ንግዴን መከሊከሌ፣ የግብይት ሥርዓቱን የአሠራር ሥርዓት
የዋጋ ግሽበት መፍጠራቸውን ይገሌጻለ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡

መቅረጽና ተግባራዊ ማዴረግ እንዱሁም ሇክሌልችና ከተማ አስተዲዯር

ነገር ግን እንዯ ባሇሙያው ገሇጻ በሔጋዊው መንገዴ በመርከብ አስጭነው ንግዴ ቢሮዎቸ እና ተጠሪ ተቋማት የኤክስፖርት ክትትሌ እንዱያዯረጉ
የሚያስመጡ ነጋዳዎች የሚያመጡት ዕቃዎች ብዘ ስሇሆነ በዋጋው አኳያ ማዴረግ በቀጣይ ትሌቅ ትኩረት ተሠጥቶ የሚሰራባቸው ጉዲዮች
በተመጣጣኝ መሌኩ ምርቶችን ማከፋፈሌ እንዯሚችለ ያነሳለ። ጉምሩክ መሆናቸውም ተመሊክቷሌ፡፡

https://ethiopianreporter.com/article/23923

ኮሚሽንም ሔጋዊ አስመጪዎችን ሇመዯገፍ ተመሊሊሽ ነጋዳዎች መከሌከለ
ትክክሌኛ ውሳኔ ነው ይሊለ።



ሇተጨማሪ መረጃ፡
የተሇያዩ ዴርጅቶችን በመምራት ከ15 ዓመት በሊይ ሌምዴ ያካበቱት የቢዜነስ https://www.fanabc.com/በጥቅምት-ወር-ከወጪ-ንግዴ-311-ነጥብ-5አመራር ምሩቁ አቶ ፍፁም ዯምሴ በዙህ ሏሳብ አይስማሙም።
ሚሉን-ድ/
የተመሊሊሽ ነጋዳዎች የሚያገሇግለት መካከሇኛና ከፍተኛ ገቢ ያሊቸው ዛጎችን
መሆኑን የሚገሌጹት አቶ ፍፁም፣ አስመጪዎች ምርቶችን ከቻይና በብዚት



ገፅ 3
ተጥል የነበረው የብዴር ዕግዴ ... (ከገፅ 1 የዝረ)

በችግር ውስጥ ውጤት ማስመዜገብ ከተቻሇ አሁን ካሇው በሊይ በመሥራት የበሇጠ ውጤት ሇማምጣትም ሥራዎች ተገምግመው
ክፍተቶችን እየሇዩና ውጤታማ መሆኑን የማስቀጠለ ተግባር ተጠናክሯሌ።

ሰፊ ቁጥር ያሇው የሰው ኃይሌንም ሇማሰማራት የማያስችሌ ብዘ ገዯቦች ያሇው ኮቪዴ-19 ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታም አዱስ ኢንቨስትመንቶችን ሇመሳብ የምንቀሳቀሰውን ያህሌ ነባር ኢንቨስትመንቶችንም በማገዜ ረገዴ በትኩረት መሠራት አሇበት በሚሌ
ኢንቨስትመንቱ እንዲይሳሇጥ በማዴረግ ተጽእኖ ያሳዴራሌ። ኮቪዴና የፀጥታ መጓዯሌ በኢትዮጵያ ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት አዱስ ስትራቴጂ በመቅረጽ ወዯ ተግባር ተገብቷሌ።በስትራቴጂው መሠረት ኢንቨስተሮች የሚያጋጧቸውን ችግሮች መፍታት፣
እንቅስቃሴ ሊይ በመጠኑም ቢሆን ተጽእኖ ማሳዯሩ አሌቀረም።

ያሊቸውን ገንብም መሌሰው ሇኢንቨስትመንት እንዱያውለ ሥራቸውን የሚያስፋፉበትን መንገዴ በማገዜና ምቹ በማዴረግ ረገዴም
ከ2013 ዓ.ም ጥር ወር ጀምሮ ኮሚሽኑ በስፋት እየሰራ ይገኛሌ። ኢንቨስትመንቱን እንዱህ የሚያነቃቁ ሥራዎችን በመሥራት ነው አገርን

ጫናው አሸባሪው ሔዜባዊ ወያኔ ሒርነት ትግራይ(ትህነግ) በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍሌ የከፈተው ጦርነት ብቻ ሳይሆን፣ ከትህነግ

በኢኮኖሚ ወዯሊቀ ዯረጃ ማሻገር የሚቻሇው።

ዴርጅት ጋር ሆነው የኢትዮጵያን ጥቅም ሲጋሩ የነበሩ እንዯነአሜሪካን እና አንዲንዴ ምእራባዊያን አገራትም አብረው በማበር
ኢንቨስትመንትን በማዲከም የኢኮኖሚ ጫና ጦርነት ከፍተውባታሌ። ኢኮኖሚዋ እንዱዯቅ የተሇያዩ ማእቀቦችን በመጣሌ ሰፊ ከአገራዊ ሇውጡ በፊት የነበረው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ኢንቨስተሩን ተጠቃሚ በማዴረግ ሊይ ብቻ ያተኮረ እንዯሆነ በስፋት
መቻ ከፍተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛለ። እንዯነርሱ እሳቤ ኢትዮጵያ የሔሌውና መቻ ሊይ በመገኘቷ ማእቀቡ ሲበረታባትና ይነሳሌ። ይህም ከክትትሌና ቁጥጥር ማነስና ተያያዥ የሆኑ ጉዲዮች ይነሳሌና እዙህ ሊይም ማብራሪያ እንዱሰጡ አቶ ተመስገን
ኢኮኖሚዋ ሲዯቅ እጅ ትሰጣሇች።

ሇቀረበሊቸው ጥያቄ ‹‹ኢንቨስትመንት እንዯሚጀመረው ሁለ የሚያሌቅበትም ጊዛ አሇ።ተፈጥሯዊ ሂዯቱን ጠብቆ ነው የሚከናወነው።
ኢንቨስትመንትን ስንስብ ታሳቢ የምናዯርገው አራትና አምስት የሆኑ ዋና ዋና አሊማዎች እንዱሳኩ ነው።

ምእራባዊያኑ በእጅ አዘር ቅኝ ሇመያዜ የሚያዯርጉት ጥረት ግን እንዲሰቡት አሌሆነሊቸውም። ኢትዮጵያ በጦርነቱም ቢሆን
የበሊይነቱን ይዚሇች። በውጭ ኃይሊት አይዝህ በርታ እየተባሇ በጦርነቱ እየገፋበት ያሇው ትህነግም ዋጋ እየከፈሇ ይገኛሌ። አንደ የሚፈሇገው ሀብት ወይንም ካፒታሌ ወዯ አገር ውስጥ እንዱመጣ፣ ላሊው የመጣው ሀብት ሥራ ሊይ ውል የሚፈሇገውን የሥራ
ኢትዮጵያ ግን ኢኮኖሚዋን ሇማዲከም እየተዯረገባት ያሇውን ጫና ተቋቁማ ጦርነቱን ኢኮኖሚው ተሸክሞት እንዱቀጥሌ ውጤት ዕዴሌ እንዱፈጥር፣ ፕሮጀክቶች ወዯ ሥራ ገብተው ዛጎች አስፈሊጊውን የእውቀትና ቴክኖልጂ ክህልት እንዱያገኙ እና የሚፈሇገው
በማስመዜገብ ሊይ ትገኛሇች።

ቴክኖልጂም አገር ውስጥ እንዱገባ፣ ሲሆን በአጠቃሊይ ግን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ጋር
እንዱተሳሰር ማዴረግ ነው።

በሔሌውና መቻ እና በየጊዛው መሌኩን እየቀያየረ ዓሇምን እያስጨነቀ በሚገኘው ኮቪዴ- 19 ወረርሽኝ ጫና ውስጥ ሆና የቀጥታ
የውጭ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዋ በምን ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ? በኢኮኖሚውም ቢሆን ከዙህ በኋሊ አማራጭ የሇም በሚሌ በተሇያየ ርፍ ሊይ የተሰማሩት ኩባንያዎች ጥሬ እቃዎችን ከአገር ውስጥ እንዱጠቀሙ፣ ከአገር ውስጥ ተመሳሳይ ፕሮጀክቶች ጋርም
በምታዯርገው ሁሇተናዊ ጥረት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አንደ በመሆኑ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ስሊሇው ነባራዊ ሁኔታ በጥምረት እንዱሰሩ ማዴረግ በመሆኑ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በዙህ ውስጥ እንዱያሌፍ ይጠበቃሌ። ከዙህ አንጻር ከርፍ ርፍ
ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የፕሮሞሽንና ፖሉሲ ጥናት ርፍ ምክትሌ ኮሚሽነር ተመስገን ጥሊሁን ጋር ቆይታ የተሇያየ የሆነ ውጤት ነው የሚመገበው። አንዲንዴ ርፎች ወቅታዊ የሆኑ ሥራዎችን ሰርተው ይወጣለ። አንዲንድቹ ዯግሞ ረጅም
ጊዛ በመቆየት የኢትዮጵያ የሌማት አጋር ሆነው ይሰራለ።
አዴርገናሌ።
እርሳቸውም ከአገራዊ ሇውጡ በኋሊ ያሇውን የውጭ ቀጥተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰትና ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ እንዯሚከተሇው ከዙህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሇው ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት ከስዴስት ሺህ በሊይ ሲሆን ሁለም በሥራ ሊይ ናቸው።
አብራርተዋሌ። እንዯ አቶ ተመስገን ማብራሪያ፤ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዯረጃ የተሻሇ የኢንቨስትመንት ፍሰት አሊት ወይንም በኮቪዴና በተፈጠረው የፀጥታ ችግር ግተው የወጡ ኩባንያዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ብዘዎቹ እንቅስቃሴያቸውን ሇመቀጠሌ
ሇኢንቨስትመት ፍሰት ተመራጭ ናቸው ከሚባለ አገራት መካከሌ አንዶ ስትሆን፣ በተሇይም እአአ በ2017 እስከ አራት ነጥብ
አንዴ ቢሉየን ድሊር አገር ውስጥ ገብቷሌ።

በጥረት ሊይ የሚገኙ ናቸው›› በማሇት ምሊሽ ሰጥተዋሌ።



ኢንቨስትመንቱን ምቹ ሇማዴረግ የሚያግዘ መሠረተ ሌማቶችን ከማሟሊት ጋር ያሇውን እንቅስቃሴ አቶ ተመስገን እንዯገሇጹት፤ በአገር

የውጭ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያን በተሇያየ መንገዴ ይፈሌጓታሌ። ከአፍሪካ ጋር ያሊት ተወዲዲሪነትም በብዘ መሇኪያዎች ዯረጃ የተሠራው ሇውጥ ኢትዮጵያ ሇኢንቨስትመንት ምቹ እንዴትሆን በመሆኑ የመንግሥት ዴጋፍና ትኩረት ቀጣይነትን ያሳያሌ።
ከመሠረተ ሌማት መሟሊትና ከፋይናንስ ዴጋፍ ጋር የሚነሳውን ሇመፍታትም በየጊዛው ማሻሻያዎች በማዴረግ ሇማገዜ ጥረት
ይጠቀሳለ። ኢትዮጵያ በመሌክአ ምዴሯ ትሌቅ አገር ናት። እንዯስፋቷም የተሇያዩ እምቅ የተፈጥሮ ሀብቶች አሎት።
እየተዯረገ ይገኛሌ። አሁን በስፋት እየተከናወነ ያሇው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴና ከየትኛው የዓሇም ክፍሌ የሚመጡ የውጭ
በወጣትነት እዴሜ ሊይ የሚገኝ የሚሰራ የሰው ኃይሌ ባሇቤትም ናት። ከተሇያዩ አገራት ጋር ያሊት የዱፕልማሲ ግንኙነትና

ኢንቨስተሮች እንዯሆኑ ሇቀረበሊቸው ጥያቄም አቶ ተመስገን ምሊሽ ሰጥተዋሌ። እርሳቸው እንዲለት በአምራች ኢንዯስትሪ ርፍ ሊይ

የተረጋጋ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ የሰፈነባት መሆኗ በላልችም መዋእሇ ነዋያቸውንና ያሊቸውን ቴክኖልጂ ይው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰማራው ከፍተኛውን ዴርሻ ቢይዜም በአገሌግልት ርፍ ሊይ የሚሰማሩ ኩባንያዎች ይገኛለ።
ሇመስራት ከተሇያዩ አገራት የሚመጡ የውጭ ኩባንያዎች በርካታ ናቸው።
ከኤሺያ፣ ከአውሮፓ፣ ከአረብ እና ከአፍሪካ አገሮች ከአሜሪካ የሚመጡ ናቸው። ኢትዮጵያ ከውስጥም ከውጭም የተከፈተባትን
ያሇፉትን የሶስት አመታት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ መሇስ ብሇን ብንቃኝ ጥሩ ማሳያ ይሆናሌ።

የኢኮኖሚ ጫና ሇመቋቋም ብቸኛው አማራጭ በኢንቨስትመንት ርፍ ሊይ ጠንክራ በመሥራት በመሆኑ በዙህ ረገዴ ስሊሇው

የ2010፣2011፣2012 ዓ.ም የነበሩት እንቅስቃሴዎች ከ2009ዓ.ም ከነበረው በተወሰነ ዯረጃ የቀነሰበት መን ነበር። በተሇይም በ2012 ቁርጠኝነትም አቶ ተመስገን ‹‹የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በዋናነት በማዯግ ሊይ ባለ አገራት የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ
ዓ.ም ከአራት ነጥብ አንዴ ቢሉየን ድሊር ወዯ ሁሇት ነጥብ ሰባት ቢሉየን ድሊር ዜቅ ያሇበት ወቅት ነበር። ይሄ ግን በዙሁ

አሇው።

አሌቀጠሇም።
ኢትዮጵያ እየተከተሇች ያሇው የሌማት አቅጣጫ የግለን ርፍ ማበረታታትና መዯገፍ ነው። የምናመጣቸው ኢንቨስትመንቶች
ሥራዎች በመሰራታቸው መሻሻሌ እየተመገበ ነው የመጣው። ከቀዯሙት አመታት በተሻሇ በ2013ዓ.ም ከፍተኛ እመርታ በምንፈሌጋቸው ርፎች ሇምንፈሌገው ዓሊማ ግብ እንዱሆኑ በአግባቡ መከወናችንን ማረጋገጥ ይኖርብናሌ።
ማስመዜገብ ተችሎሌ። ወዯ ሶስት ነጥብ ጠኝ ሰባት ቢሉየን ድሊር ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ማግኘት ተችሎሌ። ይህ
ውጤት የተገኘው ዓሇምን ሇቀውስ የዲረገው ኮቪዴ-19 ወረርሽኝ እና ኢትዮጵያ በውስጥ ጦርነት፣ ላሊው ዓሇም ዯግሞ የኢኮኖሚ ከዙህ አንፃር የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዯ አንዴ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዯሚያስተዲዴር ተቋም ከማስተዋወቅ
ጀምሮ ወዯአገር የሚመጡ ኢንቨስትመንቶች ጥራታቸውን የጠበቁና ሊቂ ጥቅም የሚያስገኙ ስሇመሆናቸው በማረጋገጥ በአገር ዯረጃም
ጫና ወይንም ጦርነት ከፍቶባት ባሇበት ወቅት ነው።
ኢንቨስትመንት የማሳዯግ ጉዲይ ሊይ ይሰራሌ። በተሇይ ዯግሞ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ከአገር ገጽታ ጋር ተያያዥ በመሆኑ
ከተሰሩት አንኳር ሥራዎችና ውጤት ከተመገበባቸው ውስጥም አዱስ የቴላኮም የንግዴ ፈቃዴ መስጠት ይጠቀሳሌ። ይህም

በተቻሇ ሥራዎች ይሰራለ፡፡

ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ርፍ ያሊትን አቅም ማሳያ ነው ። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በውስጥ በተከፈተባት ጦርነት የሔሌውና
መቻ ሊይ ብትሆንም ታሊቅ አገር መሆኗ አሇመንጋቱን ያሳያሌ። የውጭ ኩባንያዎቹ የኢትዮጵያን ሔዜብና መንግሥት አምነው ሇተጨማሪ መረጃ፡
መምጣታቸውን አሁንም አሊቋረጡም። እየመጡ እየሰሩ ይገኛለ።

https://www.press.et/ama/?p=61253



ላሊው መንጋት የላሇበት በአገር ዯረጃ የተዯረገው የኢኮኖሚ ሇውጥ(ሪፎርም) የፈጠረው እዴሌ በቀሊለ መታየት የሇበትም።
ሇውጡ ሇንግዴና ኢንቨስትመንት የተሇያዩ ነገሮችን አመቻችቷሌ።ቀዯም ሲሌ ግን ኢትዮጵያ ሇነዙህ ነገሮች ምቹ እንዲሌሆነች ነበር
የሚታሰበው። ሇውጡ ይሄን ማስቀረት ችሎሌ። በሇውጡ የኢኮኖሚ ፖሉሲ ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ ሇውጥ ተዯርጓሌ።
ሇአብነትም የኢትዮጵያን የንግዴና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ሇርፉ ተዋንያን ወይንም በርፉ ሊይ ሇሚገኙ አካሊት ምቹ
ማዴረግም ያሇፉት ሁሇት ዓመታት የተዯረጉ የሇውጥ ሥራዎች አንደ ማሳያ ሲሆን፣ በተሰራው ሥራም ሇውጥ ተገኝቷሌ።

ምርት ገበያው በአራት ወራት የ4 ነጥብ 4 ቢሉየን ብር ምርት
አገበያየ
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሇፉት አራት ወራት 4 ነጥብ 4 ቢሉየን ብር የሚያወጣ የግብርና ምርት ማገበያየቱን ገሇጸ።

ሇኢንቨስትመንትና ንግዴ አሰራር አስቸጋሪ የሆኑ ከ80 በሊይ የሚሆኑ ሔጎችና አሰራሮች እንዱሇወጡ በማዴረግ ሰፊ ሥራ

ምርት ገበያው በተጠቀሰው ጊዛ 51 ሺህ 640 ሜትሪክ ቶን ቡና፣ ሰሉጥ፣ አኩሪ አተር፣ አረንጓዳ ማሾ፣ የተሇያዩ የቦልቄ

ተሰርቷሌ። የአገሌግልት አሰጣጥ ሥርአት መሇወጥና ማሻሻሌም የሇውጡ ላሊው አካሌ ነበር። አገሌግልቱ ከሞሊ ጎዯሌ

ዜርያዎች እና አምስት ቶን የርግብ አተር አገበያይቷሌ።

በቴክኖልጂ የተዯገፈ እንዱሆን ጥረት ተዯርጓሌ። የኢንቨስትመንት የሔግ ሇውጥ መዯረጉ የፈጠረው አንዴ ትሌቅ ሇውጥ ቢኖር

የምርቶቹ መጠን 17 ሺህ 690 ቶን ቡና፣ 15 ሺህ 445 ቶን ሰሉጥ፣ 3 ሺህ 24 ቶን ነጭ ቦልቄ፣ 4 ሺህ 731 ቶን አኩሪ አተር፣ 3

ቀዯም ሲሌ ከውጭ አገር ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ኢንቨስትመንቶች በተወሰኑ ርፎች ሊይ ብቻ እንዱሰማሩ የሚያስገዴዴ ነበር።

ሺህ 368 ቶን አረንጓዳ ማሾ፣ 1 ሺህ 904 ቶን ዥንጉርጉር ቦልቄ፣ 215 ቶን ቀይ ቦልቄና አምስት ቶን የርግብ አተር

ይህን በአዋጅ 11/80/20/20 ሊይ እንዯተቀመጠው የውጭ ኢንቨስትመንትን ሇመሳብ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነው። ኢትዮጵያ

መሆናቸውን ምርት ገበያው ሇኢዛአ የሊከው መግሇጫ አመሊክቷሌ።

ከውስጥም ከውጭም የተፈጠረባት ጫና እና ኮቪዴ ባይኖር ኖሮ አገራዊ ሇውጡ ሇኢንቨስትመንቱ የፈጠራቸው እዴልች ወዯ

አረንጓዳ ማሾ በዓሇም ገበያ ዋጋው እየጨመረ በመምጣቱ ምርት ገበያው የሚገበያይበት ዋጋም በከፍተኛ መጠን ጨምሯሌ።

ኢትዮጵያ የሚመጣውን ኢንቨስትመንት አሁን ካሇው እንቅስቃሴ በሊይ እንዱሆን ያስችሌ ነበር።

በሏምላ 2013 ዓ.ም 7 ሺህ 235 ብር የአንዴ ኩንታሌ የአረንጓዳ ማሾ አማካይ የግብይት ዋጋ የነበረ ሲሆን በጥቅምት ወር ወዯ
7 ሺህ 841 ብር አዴጓሌ።

ሇዙህም ነው ኮቪዴም እያሇና የሔሌውና መቻውም እየተካሄዯ በ2013ዓ.ም ካሇፉት አመታት በተሻሇ በውጭ ቀጥተኛ

ይህ ዋጋ ካሇፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ መጨመሩን መግሇጫው ጠቁሟሌ።

ኢንቨስትመንት ውጤት ማስመዜገብ የተቻሇው። የሔሌውና መቻውን ምክንያት በማዴረግ ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ

የገበያው መጨመር አርሶ አዯሮችና አቅራቢዎችን ተጠቃሚ እያዯረገ መሆኑም ተገሌጿሌ፤ በመጪው ወር ጥራት ያሇው

ሊይ የኢኮኖሚ ጫና ሇማሳዯር አገሪቱ ሊይ ፍጹም ሠሊም እንዯላሇ በማናፈስ ኢንቨስተሮች እንዱመጡ ሇማዴረግ ተሞክሯሌ።

አረንጓዳ ማሾ በከፍተኛ መጠን ሇገበያ እንዯሚቀርብም ይጠበቃሌ።

በተሇይም አሜሪካ ስታስጠነቅቅ ነበርና ይሄ የውጭ ኢንቨስተሮች እንዲይመጡ ያሳዯረው ተጽእኖ ይኖር ይሆን? ስንሌ ሇአቶ
ተመስገን ሇቀረበሊቸው ጥያቄ በሰጡት ምሊሽ፤ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ የገባው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ መጥቀስ ይቻሊሌ።
በበጀት አመቱ የተገኘው ገቢ የውጭ ኢንቨስተሮች እየመጡ መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን በብዚት መምጣታቸውንም ጭምር
የሚያሳይ ነው።
ከሶስት ነጥብ አንዴ ቢሉየን ድሊር በሊይ ኢንቨስትመንት መሳብ የተቻሇው በዙህ ወቅት ነው። የ2014 ሩብ አመት አፈጻጸምም

በተመሳሳይ የቀይ ቦልቄ ግብይት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር በመጠን ከ50 በመቶ በሊይ፤ በዋጋ ዯግሞ በእጥፍ
ማዯጉን ኢዛአ ግቧሌ፡፡
ይህ ሇውጥ ሉመጣ የቻሇው በግብይቱ ሊይ ይስተዋሌ የነበረውን የኮንትሮባንዴ እንቅስቃሴ በመግታትና የግንዚቤ ማስጨበጫ
ስራ በመሰራቱ እንዱሁም የዯንበኞችን ፍሊጎት መሰረተ በማዴረግ የአሰራር ማሻሻያ በመዯረጉ እንዯሆነ አመሌክቷሌ።
ጥቁር አዜሙዴ፣ ዴንብሊሌ፣ አብሽና ቁንድ በርበሬ እንዱሁም ጓያ በመናዊ የግብይት ሥርዓቱ የተካተቱ ሲሆን ከተያው ምርት
መን አንስቶ ግብይት ይካሄዴባቸዋሌ።

እንዱሁ ውጤታማ ነው። ብዚት ሊሊቸው ኢንቨስተሮች የንግዴ ፈቃዴ ተሰጥቷሌ።
ሇተጨማሪ መረጃ፡
በተጨማሪም ከእቅደ 60 በመቶ በሊይ ማሳካት ተችሎሌ። ይህ ኢትዮጵያ የሔሌውና መቻ ሊይም ሆና በአምራችም፣ በግብርና
ውጤቶች ማቀነባበርም ሆነ በአገሌግልት ርፍ ኢንቨስትመንቱ መቀጠለን ያሳያሌ። አገራዊ ሇውጥን ተከትል ከመጣ የሔግ
ማሻሻሌ እርምጃ ያመጣው መሆኑ መንጋት የሇበትም።

https://www.fanabc.com/ምርት-ገበያው-በአራት-ወራት-የ4-ነጥብ-4-ቢሉየ/




ገፅ 4
የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀምን የሚዯነግግ አዱስ አዱሱ የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀም መመርያና ክሌከሊዎች
የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀምና አስተዲዯርን በተመሇከተ የኢትዮጵያ መጠናቸው ከ50,000 ድሊር ያሌበሇጠ የኮንስትራክሽን ዴርጅቶች ሇራሳቸው

መመርያ ተጋጀ

ብሓራዊ ባንክ ያወጣው አዱሱን መመርያ ባንኮች መተግበር ጀምረዋሌ፡፡ ማሽነሪዎችና መሣሪያዎች መሇዋወጫ መሣሪያዎች የሚያስፈሌገው የውጭ
ይህ መመርያ በተሇይ ከውጭ ምንዚሪ አፈቃቀዴ ጋር በተያያ አዲዱስ ምንዚሪ፣ እንዱሁም የመማሪያ ዯብተሮች፣ እስክርቢቶዎች፣ እርሳስሶችና
አሠራሮችን የያም ነው፡፡ ባንኮች ከዙህ ቀዯም ሇዯንበኞቻቸው ኤሌሲ

የኅትመት ወረቀቶችም በዙሁ ምዴብ ሥር ናቸው፡፡

ሲከፍቱ ይተገብሯቸው የነበሩ አንዲንዴ አሠራሮችን እንዯሚከሇክሌና
መመርያውን አሇመተግበር የሚያስቀጣ እንዯሆነም ያመሊክታሌ፡፡

መመርያው የውጭ ምንዚሪ የሚጠይቁ የትርፍ ክፍፍሌ ክፍያንም በዙሁ
ምዴብ ያስቀመጠ ሲሆን፣ በመመርያው የንግዴ ሥራ ትርፍና የትርፍ ክፍፍሌ

ከመመርያው መረዲት እንዯተቻሇው ከኤሌሲ አፈቃቀዴና አስተዲዯር ጋር

(ዱቪዯንዴ) ገንብ ዜውውር፣ በሚሌ ተገሌጿሌ፡፡ የውጭ አገር አየር

በተያያ ‹‹ክሌከሊ›› በሚሌ ራሱን በቻሇ አንቀጽ ያስቀመጠው ዴንጋጌ፣ መንገድች ተጨማሪ ሽያጭ ገንብ ዜውውር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት
ከዙህ ቀዯም ይሠራባቸው የነበሩ አንዲንዴ አሠራሮች ተፈጻሚ የማይሆኑ ዴርጅቶች የአክሲዮን ዴርሻ ሽያጭም በሦስተኛው ምዴብ ሥር ናቸው፡፡
መሆኑን የሚያመሇክትባቸው ናቸው፡፡ በዙሁ መሠረት በዙህ መመርያ

እንዱህ ባሇው መሌክ የተቀመጠው የውጭ ምንዚሪ፣ አጠቃቀምና ሇዙህ የገቢ

በዋናነት ክሌክሌ ተግባራት ናቸው ብል ካስቀመጣቸው መካከሌ በሌዩ ንግዴ ዕቃዎች በባንክ የሚመዯበው የውጭ ምንዚሪ መጠን በማንኛውም ጊዛ
ሁኔታ ከሚፈቀዯው ውጪ ማንኛውም ባንክ በምንም ሁኔታ ከኤክስፖርት ሇምርትና አገሌግልቶች ገቢ ንግዴ ከሚመዯበው አጠቃሊይ የውጭ ምንዚሪ
የተሰባሰበ የውጭ ምንዚሪን ሇገቢ ንግዴ ሥራ ማዋሌ የማይቻሌ መሆኑን መጠን ከሃምሳ በመቶ ያነሰ መሆን እንዯማይገባውም በመመርያው
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀምን በአግባቡ ሇማካሄዴ ያስችሇናሌ ያሇውንና

የሚዯነግገው ክፍሌ አንደ ነው፡፡ በዙህ በመመርያ የተከሇከሇ ተግባር ተዯንግጓሌ፡፡ ይኼው የተመዯበው ሃምሳ በመቶ የውጭ ምንዚሪ ውስጥ

አዲዱስ አሠራሮች የተካተቱበትን አዱስ መመርያ አወጣ፡፡

መሆኑን ያስቀመጠው ጉዲይ ዯግሞ የግዥ ትዕዚዝችን ሇመፍቀዴ ዯንበኛው አሥራ አምስት በመቶ ሇመጀመርያው አንዯኛ ዯረጃ ቀዲሚዎች፣ አርባ

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ አዱስ ባወጣው የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀም፣ ባንኮች የውጭ ምንዚሪ

ሙለ በሙለ የሚፈሇግበትን የገንብ መጠን ገቢ ከማዴረግ ጋር

ሲፈቅደ ቅዴሚያ መስጠት ያሇባቸው ሇየትኞቹ ርፎች እንዯሆነ በዯረጃ በመከፋፈሌ ያስቀመጠበት

ይያያዚሌ፡፡ ይህንንም ‹‹በማኑፋክቸሪንግ ርፍ ግሌጋልት ሊይ የሚውሌ እንዱሁም አርባ በመቶው ሇቀጣይ ሦስተኛ ዯረጃ ቀዲሚዎች የሚከፋፈሌ

ሲሆን፣ ከዙህ ቀዯም ቅዴሚያ ይሰጣቸው ያሌነበሩ ምርቶች አሁን ቅዴሚያ የሚሰጣቸው መሆኑን

ካሌሆነ በስተቀር፣ ማንኛውም ባንክ ሙለ የገንብ መጠኑን ገቢ ሳያዯርግ መሆኑን መመርያው ያመሇክታሌ፡፡

ያመሊከተ ነው፡፡ ከዙህ ቀዯም ከወጡ ተመሳሳይ መመርያዎች አንፃር ሲታይም አዲዱስ አሠራሮች

የሲኤዱ (ካሽ አጌንስት ድክመንት) ግዥ ትዕዚዝችን መፍቀዴ አይችሌም››

የተካተቱበት ይህ መመርያ፣ የባንክ ቦርዴ ዲይሬክተሮችና ሥራ አስፈጻሚዎች ይህንን መመርያ

በሚሌ አስቀምጦታሌ፡፡

አምስት በመቶው በሁሇተኛ ዯረጃ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ምርቶች፣

የገቢ ንግዴ ዕቃዎች የተመዯበው በማንኛውም ጊዛ ሇገቢ ምርትና አገሌግልት
ከሚመዯበው አጠቃሊይ መጠን ሃምሳ በመቶ የማያንስ ሆኖ ቢገኝ ግን፣

በማስፈጸም መሥራት አሇባቸው ያሊቸውን ዜርዜር ጉዲዮች ያስቀመጠ ነው፡፡
ባንኮች ካሊቸው የውጭ ምንዚሪ ውስጥ 50 በመቶውን ቅዴሚያ ሇሚሰጣቸው ርፎች መፍቀዴ

ከእነዙህ ሁሇት ክሌከሊዎች ባሻገር ማንኛውም ባንክ ቢያንስ ሰሊሳ በቀጣዩ ወር አምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ባንኩ ሌዩነቱን ሇብሓራዊ ባንክ

እንዯሚኖርባቸው የሚጠቅሰው የመመርያው ክፍሌ፣ ከዙህ ቀዯም ያሌነበረ መሆኑንና በአዱሱ

በመቶውን የኤሌሲ (ላተር ኦፍ ክሬዱት) መጠን በቅዴሚያ በጥሬ ገንብ

መመርያ እንዱካተት የተዯረገ ነው፡፡ በአዱሱ መመርያ የተካተተው ላሊው አሠራር ዯግሞ፣ ባንኮቹ

ገቢ ሳይዯረግ፣ የላተር ኦፍ ክሬዱት (ኤሌሲ) ማምሌከቻዎችን መፍቀዴ ባንክ መመርያ ያመሇክታሌ፡፡

ያሌተጠቀሙበትን የውጭ ምንዚሪ ሇብሓራዊ ባንክ ገቢ ማዴረግ ያሇባቸው መሆኑን መዯንገጉ

የማይችሌ መሆኑንም መመርያው አመሌክቷሌ፡፡ ሆኖም የማኑፋክቸሪንግ

ነው፡፡ ከዙህም ላሊ የባንክ ሥራ አስፈጻሚዎች አስቸኳይ ሇሚባሌ በተሇይ እንዯ መሇዋወጫ ዕቃ

ርፍ የወጪ ንግዴን ከዙህ ገዯብ ነፃ ማዴረግ የሚቻሌ መሆኑን

ከዙህም ላሊ ከተመዯበው የውጭ ምንዚሪ ጥቅም ሊይ የዋሇው መጠን

ሊለ ምርቶች በቀጥታ የውጭ ምንዚሪ መፍቀዴ የሚችለ መሆኑ በመመርያው መቀመጡ አዱስ ነገር

ጠቁሟሌ፡፡

በማንኛውም ጊዛ ሇገቢ ምርትና አገሌግልቶች የዋሇው መጠን በማንኛውም

ነው፡፡ የብሓራዊ ባንክ የውጭ ምንዚሪ ሪርቭ አስተዲዯር ዲይሬክተር የሆኑት የኔሏሳብ ታዯሰ
ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ አዱሱ መመርያ ሇባንኮች እንቅፋት የሆኑ አሠራሮችን የሚያስወግዴ
ሲሆን፣ ቅዴሚያ ሊሌነበራቸው ርፎች የውጭ ምንዚሪ የማግኘት ዕዴሌ የሚሰጥ ነው፡፡ ቅዴሚያ
ሉሰጣቸው ይገባሌ ብል ካስቀመጣቸው ርፎች ውስጥ በመጀመርያው ረዴፍ የተቀመጡት
የፋርማቲውካሌ ግብዓቶችን፣ የምግብ ይት ግብዓቶችና ነዲጅን ነው፡፡ ይህም በተሇይም በውጭ
ምንዚሪ እጥረት ምክንያት ከአቅማቸው በታች ሲሠሩ ሇነበሩ የይት ፋብሪካዎች ዕፎይታ ይሰጣሌ
ተብሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ የምግብ ይት አምራች ኢንደስትሪዎች ማኅበር ዋና ሥራ አስኪያጅ አዱሴ
ጋርኮቦ ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ የምግብ ይት ግብዓት በመጀመርያ ረዴፍ መካተቱ ያሇውን
የይት እጥረት ይፈታሌ ብሇዋሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ ቅዴሚያ ተሰጥቷቸው የውጭ ምንዚሪ ሉፈቀዴሊቸው ይገባሌ ተብል በመመርያው
የተጠቀሱት ዯግሞ የግብርና ግብዓቶች የሆኑትን ማዲበሪያ፣ ር፣ የአረም መዴኃኒቶችና
ኬሚካልችን ነው፡፡
በሦስተኛ ዯረጃ ሊይ የተቀመጡት ወዯ 15 የሚሆኑ ርፎች የተከፋፈለ ምርቶች ሲሆን፣ ከእነዙህ
ውስጥ በቀዲሚነት የውጭ ምንዚሪ ሉሰጣቸው ይገባሌ ተብል በመመርያው የተቀመጠው የሞተር
ይት፣ የሞተር ቅባቶችና የግብርና የማሽነሪዎች ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ከውጭ ምንዚሪ አጠቃቀም ጋር በተያያ ተዯጋጋሚ መመርያዎችን
የሚወጣ ሲሆን፣ በዙህ ሳምንት የወጣው አዱሱ መመርያ ሇየት ብል የሚታይበት ከዙህ ቀዯም
በመጀመርያው ረዴፍ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ተብል ከሚቀመጡት ውስጥ አንደ የሆነውን

ፈሰስ እንዱያዯርግ ማዴረግ ግዳታ መሆኑን ይኼው የኢትዮጵያ ብሓራዊ

ጊዛ ሇገቢ ምርትና አገሌግልቶች የጠቅሊሊ መጠን ከሃምሳ በመቶ ያነሰ ሆኖ
በዙህ መመርያ እንዯ አዱስ አሠራር ተዯርጎ የተቀመጠውና ክሌከሊ

ቢገኝ፣ ሌዩነቱን በየስዴስት ወራት ባንኮቹ ሇብሓራዊ ባንክ ፈሰስ

በሚሇው አንቀጽ ውስጥ የተቀመጠው ዴንጋጌ፣ በዓሇም አቀፍ የክፍያዎች

እንዱያዯርጉ ያስገዴዲሌ፡፡ ይህንን ፈሰስ የተዯረገ ገንብ ብሓራዊ ባንክ

አፈጻጸም ሌምዴ መሠረት ሇአቅራቢ ክፍያ ሳይፈጸም ማንኛውም ባንክ በወቅቱ አማካይ የምንዚሪ ተመን ተመጣጣኝ የብር መጠን ክፍያውን ወዯ
የሲኤዱ ሰነድችን ሇዯንበኞቻቸው መስጠት የላሇባቸው መሆኑን ነው፡፡

ባንኩ ተቀማጭ ሑሳብ ገቢ የሚያዯርገው መሆኑንም በመመርያው

ይህንኑ ዴንጋጌ በማመሳከርም የውጭ ምንዚሪን መተሊሇፍን ሇማረጋገጥ ተጠቅሷሌ፡፡
በሦስት ቀናት ውስጥ የተጠቃሚነት ዯረሰኝ (ዩቲሊይዛሽን ቲኬት)
መጋጀት እንዲሇበት አመሌክቷሌ፡፡ ላሊው ክሌከሊን የተመሇከተው በዙህ መመርያ ውስጥ የተከሇከሇው ከተቀመጡ አንቀጾች ውስጥ የባንክ ሥራ
ዴንጋጌ፣ ማንኛውም ባንክ ጊዛው ያሇፈበት ኤሌሲና የግዥ ትዕዚዜ አስፈጻሚዎች በተሇየ ውሳኔ ሉሰጡባቸው ይችሊለ የተባለ ጉዲዮች
ሳይፀዴቅ ሇተጫኑ ዕቃዎች ፈቃዴ መስጠት የማይችሌ መሆኑን ስሇመሆኑ መጠቀሳቸው ነው፡፡ ሇአብነትም ያህሌ በማምረቻ ማሽነሪዎች አካሊት ወይም
ማመሊከቱ ነው፡፡ ሆኖም ዕቃዎቹ ከመጫናቸው አስቀዴሞ የሚቀርብ መሣሪያዎች አካሊት ሊይ በተከሰተ ጉዲት፣ እንዱሁም አነስተኛ የገንብ
አሳማኝ የኤሌሲና የግዥ ትዕዚዜ አገሌግልት ጊዛ ማራሚያ ተቀባይነት መጠን ባሊቸው ወሳኝ ግብዓቶች ምክንያት የምርት መስተጓጉሌ
እንዯሚኖረው ይጠቅሳሌ፡፡ ኤሌሲ ወይም ግዥ ትዕዚዜ ከመፅዯቁ እንዲይፈጠር፣ የባንኩ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ (ቺፍ ኤግዙኪዩቲቭ ኦፊሰር)
አስቀዴሞ ሇተጫኑ ዕቃዎች፣ ሇአስመጪ የጽሐፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ከማኑፋክቸሪንግ ወይም ከግብርና መስክ የሚቀርቡ የመሇዋወጫ
የአስመጪ ፈቃዴ እንዱሰጥ ማፅዯቅ የሚቻሌ መሆኑንም ይኼው መመርያ መሣሪያዎች ከውጭ የማስገባት ጥያቄ የመፍቀዴ ሥሌጣን የተሰጠው መሆኑ
ይጠቀሳሌ፡፡

ያመሇክታሌ፡፡

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ያወጣው መመርያ የውጭ ምንዚሪ አመዲዯብና በብሓራዊ ባንክ የገንብ (ሞኒተሪ) ርፍ ገዥ ወይም ምክትሌ ገዥ
ቅዴሚያ የሚሰጣቸውን ርፎች በተመሇከተ፣ እንዱሁም ባንኮች የውጭ ሇፋይናንስ ተቋማት፣ ሇፌዳራሌ መንግሥትና የክሌሌ መንግሥት፣ እንዱሁም

ከዙህም ላሊ የምግብ ይት በአዱሱ መመርያ ከመጀመርያዎቹ ቅዴሚያ ከሚሰጣቸው ምርቶች

ምንዚሪ ምዯባን በሚመሇከት ማዴረግ ያሇባቸውን አሠራር በዜርዜር የከተማ አስተዲዯሮችን ጥያቄዎች እንዯተናጠሌ ጉዲዮቻቸው ሌዩ ቅዴሚያ
ያስቀመጠ ሲሆን፣ ከዙህ በኋሊ የውጭ ምንዚሪ አፈቃቀዴ ቅዴሚያ ፈቃዴ ሉሰጥ እንዯሚችሌም ይህ መመርያ ይዯነግጋሌ፡፡

መካከሌ ተካትቶ የማያውቅ ቢሆንም፣ በአዱሱ መመርያ ከሦስቱ የውጭ ምንዚሪ ቅዴሚያ

የሚሰጣቸውን ርፎች በየዯረጃው በማስቀመጥ የሚሠራበት ነው፡፡

ከሚሰጣቸው ምርቶች መካከሌ አንደ ሆኗሌ፡፡

ይህንንም ዯረጃ መመርያው በሦስት ዋና ዋና ርፎች በመከፋፈሌ

ይህ መመርያ ባንኮች የተሻሻሇው ግሌጽ የውጭ ምንዚሪ አጠቃቀምና አስተዲዯር መመርያ፣ ብሓራዊ

አስቀምጦታሌ፡፡ የውጭ ምንዚሪ ምዯባን በሚመሇከት ባንኩ በቀጣይ

ባንክ ይህንን መመርያ የውጭ ምንዚሪ በጥንቃቄ ሉተዲዯርና አዋጭ በሆነ መሌኩ ጥቅም ሊይ

አንዯኛ የመጀመርያ ዯረጃ ቅዴሚያ፣ ሁሇተኛ ተከሊካይ ዯረጃ ቀዲሚና

ሉውሌ የሚገባው ውስን ሀብት ነው፡፡ በዙህም ምክንያት ግሌጽና ተዓማኒ፣ አግባብነት ሇጎዯሇውና

ቀጣይ፣ ሦስተኛ ዯረጃ ቅዴሚያ የገቢ ንግዴ ዕቃ ዓይነቶች መዯብና

ሇኪራይ ሰብሰባቢዎች በር ከፋች ባሌሆነ መንገዴ ቅዴሚያ ሇሚሹና ሇላልችም የኢኮኖሚ

ክፍያዎች መሠረት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ወረፋቸው ቅዴሚያ

ወኪልች መዋለን ማረጋገጥ አስፈሊጊ ስሇሆነ እንዱህ ያሇው መመርያ መውጣቱንም አመሌክቷሌ፡፡

የሚሰጣቸው ይሆናሌ፡፡ በመመርያው መሠረት የመጀመርያ ወይም

እያንዲንደ ባንክ በውጭ ምንዚሪ ግብይት ሊይ ተሳታፊ ስሇሆነ፣ እያንዲንደ ሠራተኛ ተጠያቂ

በአንዯኛ ዯረጃ ቅዴሚያ የውጭ ምንዚሪ የሚፈቀዴሊቸው ርፎች

ሉሆንበት የሚገባ ግሌጽና ተዓማኒ የውጭ ምንዚሪ ግብይት አስተዲዯር መመሪያና የአሠራር

ተብሇው የተጠቀሱት በፋርማሲዩቲካሌስ ርፍ ሥር የተረሩት የኦዱት ግኝቶቹም ሇሚመሇከተው የባንኩ አመራር ቦርዴ፣ እንዱሁም የበሊይ
መዴኃኒቶች፣ የመዴኃኒት ማምረቻዎች፣ አምራቾች፣ ግብዓቶችና የቤተ ኃሊፊዎች መቅረብ ያሇበት ሲሆን፣ የውስጥ ኦዱት ሪፖርት ቅንጅትም

ማዲበሪያ በዙህ መመርያ በሁሇተኛው ዯረጃ ቅዴሚያ የሚሰጠው ተብል መቀመጡ ነው፡፡

ሥርዓት ሉኖረው ስሇሚገባ እንዱህ ዓይነት መመርያ መውጣቱን አመሌክቷሌ፡፡
በዙህ መመርያ የባንኮችን ኃሊፊነት በተመሇከተ ከተቀመጡት ውስጥ በላልች የውጭ ምንዚሪ
ግብይት ሔግጋት የተገሇጹ ኃሊፊነቶች የተጠበቁ ሆነው፣ የአንዴ ባንክ ቦርዴ የውጭ ምንዚሪ

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ የባንክ የቦርዴ አመራሮችና ከፍተኛ የሥራ
ኃሊፊዎች በዙህ መመርያ መሠረት በየዯረጃቸው ተጠያቂ የሚሆኑበትን
አሠራር ያመሇካተ ሲሆን፣ የውስጥ ኦዱተርም የራሱ ኃሊፊነት ተሰጥቶቷሌ፡፡
የየባንኩ የውስጥ ቁጥጥር ኦዱት ሥራ ቢያንስ በስዴስት ወራት አንዴ ጊዛ
እንዯ አስፈሊጊነቱ ዴንገተኛ ፍሻዎችን በማዴረግ፣ የውጭ ምንዚሪ ግብይት
ሥራዎች

ከመመርያዎች

ጋር

የተጣጣሙ

መሆናቸውን

ማረጋገጥ

ይኖርባቸዋሌ፡፡

ሙከራ ውሁድች፣ የሊቦራቶሪ ኬሚካልች፣ የምግብ ይት ማምረቻዎች፣ ሇአመራር ቦርደ በቀረበበት ተመሳሳይ ጊዛ በብሓራዊ ባንክ ሇውጭ ምንዚሪ
ግብዓትና ፈሳሽ ፔትሮሉየም ጋዜ ናቸው፡፡
ግብይትና ተቀማጭ አስተዲዯር መሊክ እንዯሚኖርበት ያመሇክታሌ፡፡

ግብይቶችን የተመሇከቱ አጠቃሊይ የውጭ ምንዚሪ ግብይት ሥራ አስተዲዯራዊ መመርያዎችን
በብሓራዊ ባንክ አዋጅ መሠረት የማጋጀትና በሥራ ሊይ ማዋሌ እንዯሚኖርበት ይዯነግጋሌ፡፡

በሁሇተኛው ዯረጃ ቅዴሚያ የሚሰጣቸው ርፎች ተባሇው የተጠቀሱት

ሀብት ጋር የተዚመዯ መሆኑን፣ ቢያንስ በየወሩ የመገምገም ኃሊፊነት እንዲሇባቸውም ያመሇክታሌ፡፡

በዙህ መመርያ የቀረበውን የትኛውንም መሥፈርት በምንም ዓይነት መሌኩ
ዯግሞ የግብርና ግብዓቶች መዲበሪያ፣ ር፣ ፀረ አረምና ኬሚካሌ፣ የተሊሇፈ ማንኛውም ባንክ፣ በእያንዲንደ መመርያ የሔግ ጥሰቱ አምስት ሺሔ
የማኑፋክቸሪንግ ግብዓቶች፣ የምርት ጥሬ ዕቃዎችና ኬሚካልች ናቸው፡፡ ድሊር ቅጣት የሚቀጣ ስሇመሆኑ ተጠቅሷሌ፡፡

ይህንኑ ተግባር ሇመመን ሇመቆጣጠር በቂ የሆነ የሰው ሀብትና ቴክኒካዊ መዋቅር መኖሩን

መመርያው በሦስተኛ ዯረጃ ያስቀመጣቸው ምርቶች ዯግሞ በርካታ

የማረጋገጥ፣ ቦርደ ተግባራዊ ያዯረጋቸው መመኛ መሥፈርቶች፣ አስተዲዯራዊና የሪፖርት

ሲሆኑ፣ ከእነዙህ ውስጥ በቀዲሚነት የተቀመጡት የሞተር ይት፣ ከዙህ ቅጣት ላሊ ይህንን መመርያ በሚፃረር መሌኩ ማንኛውም ባንክ
ቅባቶች፣ የግብርና ግብዓቶችና ማሽነሪዎች ናቸው፡፡ የግብርና ግብዓቶችና በመመርያው የተገሇጹትን ሁለ ተግባራዊ ያሊዯረገ ወይም በላሊ በምንም

ከዙህም ላሊ የባንኩን አጠቃሊይ ውጭ ምንዚሪ አቅርቦት በአስተማማኝ ዯረጃ መያዘንና ካሇው

አቀራረብ ሥርዓቶች በአግባቡ መተግበራቸውንና የኃሊፊነትና የሥሌጣን ገዯቦቻችን የተከተለ
አስፈጻሚዎች ተመሳሳይ ኃሊፊነት የተሰጣቸው ሲሆን፣ በጣም የተሇየ የውጭ ምንዚሪ

ማሽኖች ሥር የመስኖ ውኃ ፓምፖች፣ የእንስሳት መኖዎች፣ ማሽነሪዎችና ዓይነት መሌኩ ተነሳስቶ መመርያውን የተሊሇፈ ወይም ተግባራዊነቱንም
መሣሪያዎች፣ ትራክተሮች፣ መዜሪያ ማሽነሪዎችና የመሇዋወጫ ዕቃዎች ያስተጓጎሇም በብሓራዊ ባንክ መቋቋሚያ አዋጅ መሠረት ተጠያቂ

ያስፈሌጋቸዋሌ ሇተባለ ጥያቄዎች የውጭ ምንዚሪ እንዱፈቅደ ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡

ሲሆኑ፣ በሦስተኛ ዯረጃ ውስጥ የተቀመጡት ላልች ምርቶች ዯግሞ

መሆናቸውን የማረጋገጥ ኃሊፊነት እንዲሇበትም ያመሇክታሌ፡፡ በተያያም የባንክ ሥራ

ፋርማሲዩቲካሌ ምርቶች ሲሆኑ፣ እነሱም የሊቦራቶሪ መሣሪያዎች፣
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23953



የሔክምና

መሣሪያዎችና

መገሌገያዎች፣

የአምራች

ኢንደስትሪዎች፣

እንዯሚሆንም አመሌክቷሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡

የማሽነሪ ማምረቻ ማሽኖች መሣሪያዎች፣ መሇዋወጫዎችና ተጓዲኝ https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24005
ዕቃዎችና የግዥ ጥያቄዎች መሆናቸውን ያመሇክታሌ፡፡ በንጥረ ምግብ
የበሇፀጉ የሔፃናት ምግቦች በሦስተኛ ዯረጃ ቅዴሚያ የሚሰጠው ነው፡፡



ገፅ 5
°

ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ አጋር አገሮች ኢኮኖሚያዊ ዴጋፍ

የነበሩ እንዯነ ባንግሊዳሽ፣ ቬትናም ያለ ሀገሮች በኮቪዴ 19 ቫይረስ ወረርሽኝ ቀውስ ምክንያት የሚሌኩት የምርት መጠን እየቀነሰ
ነው፡፡ ሀገራቱ የሚሌኩት ምርት መቀነሱ ሇኢትጵያ የገበያውን ዕዴሌ ያሰፋሊታሌ፡፡
በመሆኑም የኢትዮጵያ አምራቾች፣ የኢንደስትሪ ፓርኮች ዕዴለን መጠቀም ይችሊለ፡፡ በተጨማሪ ዯግሞ የኢትዮጵያ ዱፕልማቶችም

አሸባሪው ሔዜባዊ ወያኔ ሒርነት ትግራይ ቡዴን አሁንም መሽቶበት እንኳን ያሌሞት ባይ ተጋዲይነቱን ቀጥልበታሌ፡፡ በሰሊም እጅ

የሚጠበቅባቸውን የዱፕልማሲ ሥራቸውን በአግባቡ መወጣት ከቻለ በተሇያየ መንገዴ እየተፈጠረ ያሇው የኢኮኖሚ ጫና ስጋት

እንዱሰጥ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጥሪ ቢቀርብሇትም ፈቃዯኝነቱን ከማሳየት ይሌቅ ጉዴጓደን አርቆ መቆፈር መርጧሌ፡፡ ቡዴኑ

ከንቱ ይሆናሌ፡፡ ከወዯቻይና የተሰማው መሌካም ብስራት ዯግሞ ኢኮኖሚው እንዱያንሰራራ የሚያዯርግ ነው።

እንዲሰበው ተሳክቶሇት ቢሆን ኢትዮጵያ ዚሬ ፈራርሳ በታየች ነበር፡፡

በሴኔጋሌ በሚካሄዯው ስምንተኛው የቻይና-አፍሪካ የሚኒስትሮች ምክርቤት ጉባኤ በሴኔጋሌ ዲካር ሊይ ቻይና ሇአፍሪካ የግብርና

በአንዴነቱ የሚያምን ጽናት ያሇው፣ ሰሊም ወዲዴ ህዜብ ያሊት አገር መቼም እንዯማትወዴቅና እንዯማትፈርስ አሸባሪውም ሆነ

ምርቶች ከቀረጥ (ታሪፍ) ነፃ የገበያ ዕዴሌ ሇመስጠት መወሰኗን ነው፡፡ በገንብ ሲተመንም ከአፍሪካ በሚቀጥለት ሦስት ዓመታት

ዛጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዱወጡ ሲወተውቱ የነበሩትም ሀቁን ሊሇመቀበሌ እንጂ ሌባቸው ጠንቅቆ ያውቀዋሌ፡፡

ወዯ አገሪቱ የሚሊከው ምርትም ወዯ ሦስት መቶ ቢሉየን ድሊር ይገመታሌ፡፡ ቻይና የፈጠረችው ዕዴሌ አገዋን ሉተካ የሚችሌ ትሌቅ

አሜሪካና አንዲንዴ የአውሮፓ አገራት ዛጎቻቸው ከኢትዮጵያ ሇቀው እንዱወጡ ወትውተዋሌ። ወዯ ኢትዮጵያ ዜር የሚሌ ዓሇምአቀፍ

ትርጉም ያሇው ነገር ነው። ከዙህ በኋሊ እንዯሀገር በትኩረት መሠራት ያሇበት ኢንደስትሪዎች በጥራትና በስፋት እንዱያመርቱ

ማህበረሰብ እንዲይኖር ጭምር ነበር ማስጠንቀቂያቸው፡፡ ጦርነቱ ከሚካሄዴበት አካባቢ አሌፎ አዱስ አበባ ከተማም የጦርነት

ማስቻሌና ዯንበኛ ተኮር ምርት እንዱያመርቱ ማዴረግ ነው፡፡

አውዴማ እንዯምትሆን ዓይነት ነበር የዛጎች ሇቃችሁ ውጡ መቻው፡፡ ኢትዮጵያ ጦርነቱ ሲበረታባትና ኢኮኖሚያዋም ሲዲከም እጅ

ድክተር ቆስጠንጢኖስ እንዲለት፤ በዓሇምአቀፉ ከሰብዓዊ መብት ጋር ተያይዝ የሚነገረው ዯግሞ በሂዯት በዱፕልማሲ የሚፈታ

ትሰጣሇች ነበር እሳቤው። ግን ያሇሙት አሌሆነም፡፡

ጉዲይ ነው፡፡ በዯፈናው የምዕራቡ የመገናኛ ብዘሃን እና አንዲንዴ የመንግሥት ተወካዮች መግሇጫ በሰጡ ቁጥር መዯናገጥ ተገቢነት

ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዲዩዋን በራሷ መፍታትና መፍትሓ እንዲትሰጥ ጣሌቃ በመግባት ብዘ ጥረት አዴርገዋሌ ወጥተው ወርዯው

የላሇው ስጋት ነው፡፡ እውነቱን ይዝ እስኪገባቸው ማስረዲት ግን ይጠበቃሌ፡፡ አንረዲም ብሇው ጽንፍ ከያዘ ዯግሞ ጊዛ እየፈታው

ሠርተዋሌ በማስፈራሪያ ጭምር ሽብር ሲነዘ ከርመዋሌ። መንግሥት ያሳየውን ትዕግስት ከሽንፈት በመቁጠር ብዘ ዕርምጃ

የሚሄዴ ይሆናሌ፡፡

ተጉዋሌ፡፡ ጦርነቱ እንዱባባስ አንዳ በሰብዓዊ ዴጋፍ፣ ላሊጊዛ ዯግሞ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዱዯረግ፣የሽግግር መንግሥት

ትኩረቱ መሆን ያሇበት ኢትዮጵያ ከገባችበት የተሇያየ ጫና እንዳት መወጣት አሇባት፣ በጫና ውስጥ ሆኖ የሌማቱ ሥራ እንዳት

እንዱቋቋም ብቻ ከሽብርተኛው ጎን ሆነው ያሌሸረቡት ነገር የሇም፡፡

መከናወን እንዲሇበት፣ የወጪ ንግደ ስሇሚጠናከርበት፣ በጦርነት የተጎደ ወገኖችን መሌሶ ስሇማቋቋም ብቻ ነው ማሰብ

ግን ሁለም እንቅስቃሴያቸው ከሽፎባቸዋሌ፡፡ በተሇይም ዛጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዱወጡ ይዯረግ የነበረው ውትወታ በመአዴን

የሚፈሇገው፡፡ ጦርነቱ ሲያበቃ ዯግሞ የዓሇምአቀፉ ማህበረሰብ በራሱ በሰብዓዊ ዕርዲታና መሌሶ በማቋቋም መሳተፋቸው

ሌማት፣ በግብርና ውጤቶች ማቀነባበር፣ የንግዴና አገሌግልት ርፎች ሊይ የተሰማሩ የተሇያዩ የውጭ ኩባንያዎችም ከኢትዮጵያ

አይቀርም፡፡ አሜሪካን ዯግሞ ከኢትዮጵያ ጋር በዱፕልማሲና በተሇያየ መንገዴ ግንኙነት ያሊት ሀገር ናት፡፡

እንዱወጡ የሚገፋፋ ጭምር ነው አካሄዲቸው፡፡ ግን ዯግሞ ሀብቱን ያፈሰሰበትንና ትርፍ ያገኘበትን ሇቆ ሇመውጣት የሞከረም ብዘ

ኢትዮጵያ በየጊዛው በውስጥም በውጭም ፈተናዎች ቢገጥሟትም እንዯወርቅ ተፈትና ፈተናዎችን በዴሌ ትወጣሇች፡፡ ጠሊቶቿም

የውጭ ኩባንያ አሌታየም፡፡

አፍረው ወዯመጡበት ይመሇሳለ፡፡ ዛጎቿ ዚሬ አንገታቸውን ቢዯፉም በኢኮኖሚም ቢጎደም በሌማቱ ቀና ብሇው የሚሄደበት ጊዛ

ይሌቁንም አጠናክሮ ሇመቀጠሌ ቃሌ የገባና ሥራ ሇመጀመር ፍሊጎት ያሊቸው ኩባንያዎች መኖራቸው ነው እየታየ ያሇው፡፡

ሩቅ አይሆንም፡፡ የሁሇም ዛጎቿ ተስፋ ነው፡፡

ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ ወዲጅ ሀገራት አጋርነታቸውን በማሳየት አሳፍረዋቸዋሌ፡፡
ከወዲጅ ሀገራት መካከሌም በማአዴን ርፉ ተሰማርተው በኢትዮጵያ በመንቀሳቀስ ሊይ ከሚገኙ ሀገራት የእስራኤሌ የማእዴን ኩባንያ

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ይጠቀሳሌ፡፡ ይኸው ዋና መስሪያ ቤቱን በእስራኤሌ ያዯረገው ላካ የተባሇውና በማዕዴን ርፍ የተሰማራው ኩባንያ የሥራ ኃሊፊዎች
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ሰሞኑን ከማዕዴን ሚኒስትር ኢንጂነር ታከሇ ኡማ ጋር በሚኒስቴሩ መስሪያ ቤት ተገኝተው ምክክር ባዯረጉበት ወቅት ኩባንያው
ሥራውን አጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ ማረጋገጡን ከሚኒስቴሩ ማህበራዊ ዴረገጽ የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡
በምክክሩ ወቅትም ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከሇ ኡማ ‹‹በክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር ድክተር ዏቢይ አሔመዴ አመራር መንግሥት
ብሌጽግናን በሀገራችን ሇማስፈን የፖሇቲካ እና የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዕርምጃዎችን በቁርጠኝነት ሲወስዴ ቆይቷሌ፡፡
አገራችን በፈተና ሊይ በምትገኝበት በዙህ ወቅት በግለ ርፍ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ፋይዲ አሇው፡፡ የእስራኤሌ የማዕዴን ኩባንያዎች
በዙህ ወሳኝ ወቅት ከኢትዮጵያ ሔዜብና መንግሥት ጎን ሇእውነት ወግናችሁ ስሇቆማችሁ ምስጋና ይገባቸኋሌ›› ሲለ ተናግረዋሌ፡፡
በምክክሩ ሊይ የተገኙት በእስራኤሌ የኢትዮጵያ አምባሳዯር ረታ ዓሇሙ በበኩሊቸው፤ በኢትዮጵያ በማእዴን ሌማት ሊይ የተሰማሩ
የእስራኤሌ ማዕዴን

የእስራኤሌ

የማዕዴን

ኩባንያ

በኢትዮጵያ


በተሇያዩ

የኢንቨስትመንት ርፍ ሥራውን ሇማስቀጠሌ ያሇውን
ቁርጠኝነት አስታወቀ

ኩባንያዎች ተወካዮች በርፉ የሚያዯርጉት እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑን እንዱሁም የኩባንያዎቹ ኃሊፊዎች በዙህ ወሳኝ ወቅት
ከኢትዮጵያ ጎን እንዯሚቆሙና ሥራቸውንም አጠናክረው እንዯሚቀጥለ ማረጋገ ጣቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመሇክታሌ፡፡
አምባሳዯር ረታ ኢትዮጵያ እና እስራኤሌ ጠንካራ ታሪካዊ እና መንፈሳዊ ትስስር ያሊቸው መሆኑን በማስታወስ፣ የግለ ርፍ
ኢንቨስትመንት በሁሇቱ አገራት መካከሌ ያሇውን ወዲጅነት ሇማጠናከር ትሌቅ አስተዋፅኦ ማበርከት እንዯሚችሌ ነው የተናገሩት፡፡
በዙሁ ወቅት የማዕዴን ሚኒስቴር እና ተጠሪ ተቋማት ሠራተኞች በወቅታዊና አገራዊ ጉዲይ ሊይ ባዯረጉት ውይይት ወቅቱ ትብብርን
የሚጠይቅ እንዯሆነና ሁለም የህብረተሰብ ክፍሌ ሀገርን የማስቀጠሌ መቻውን በመዯገፍ ሀገራዊ ግዳታውን መወጣት እንዲሇበት
መግሇጻቸውን መረጃው አስታውሷሌ፡፡
ኢትዮጵያ ካሇችበት ሁኔታና ኢኮኖሚዋን ከሚያዲክም ጫና እንዴትወጣ ከመንግሥት ብቻ ሳይሆን፣ የዛጎቿና የወዲጆቿም ያሊሰሇሰ
የጋራ ጥረት እንዯሚጠይቅ ነው በሚኒስቴሩ ከተካሄዯው ውይይት መረዲት የሚቻሇው፡፡ በኢትዮጵያ የሚገኙ በተሇያየ ርፍ ሊይ
የተሰማሩ ኩባንያዎች ሥራቸውን እንዱቀጥለና ዛጎችዋም ተረጋግተው እንዱኖሩ በኢትዮጵያ ሊይ እምነቷን የጣሇችው ቻይናም
አጋርነቷን አሳይታሇች፡፡ በተግባር የተዯገፈ ዴጋፏንም አረጋግጣሇች፡፡
ረቡዕ እሇት አዱስ አበባ ከተማ የገቡት የቻይና ውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ኢትዮጵያ የውጭ ጣሌቃገብነት ሳያስፈሌጋት የራሷን
ጉዲይ በራሷ መፍታት እንዲሇባትም ተናግረዋሌ። በሴኔጋሌ በሚካሄዯው ስምንተኛው የቻይና-አፍሪካ የሚኒስትሮች ምክርቤት ጉባኤ
በሴኔጋሌ ዲካር ሊይ ቻይና ሇአፍሪካ የግብርና ምርቶች ከቀረጥ(ታሪፍ)ነፃ የገበያ ዕዴሌ ሇመስጠት መወሰኗንም አስታውቃሇች፡፡
ቻይና የፈጠረችውን መሌካም ዕዴሌ፣ የማእዴን ሀብቱን አሁን ካሇው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አያይው የምጣኔ ሀብትና
የፖሉሲ ባሇሙያው ድክተር ቆስጠንጢኖስ በረኸተስፋ በሰጡት ትንታኔ፤ ኢትዮጵያ ባሊት የመሬት ስፋትና የማእዴን እምቅ ሀብት፣
የተማረና ጉሌበት ያሇው የሰው ኃይሌ ብዘ መሥራትና ውጤታማ መሆን እንዯሚቻሌ ያምናለ። ኢትዮጵያ ጫና ውስጥ ሳትገባ
ሇኢኮኖሚ ትሌቅ አውታር የሆኑ ሀብቶቿን የምትጠቀምበት ዕዴሌ ያሊት ሀገር ናት፡፡ ይሁን እንጂ እስከአሁን የወጪ ንግዶ በስፋት
ትኩረት ያዯረገው በቡና እና የቅባት እህልች ሊይ ነው፡፡
የማእዴን ሀብቷ ግን ከእነዙህ ምርቶች ባሌተናነሰ ገቢ የሚያስገኝ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታሌ፡፡ ከእነዙህ መካከሌ አንደ ነዲጅ
ሲሆን፣ የወርቅና ላልች የመአዴን ሀብቶችም ተጨማሪ ናቸው፡፡ በተሇይም ኢትዮጵያ ከፍተኛ የውጭ ምንዚሪ ወጪ
ከምታወጣባቸው ርፎች አንደ ነዲጅ በመሆኑ እዙህ ሊይ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሠራና ከዙህ ቀዯም በርፉ የተጀመሩ ሥራዎች
ቢጠናከሩ ብዘ ማትረፍ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ማእዴን ፍሇጋ የሚመጡ ኢንቨስተሮች ፍሊጎታቸው ምን እንዯሆነ፣ የመንግሥት
የቁጥጥር ስሌት ተሇይቶና ታስቦበት ቢሠራ የተሻሇ ይሆናሌ፡፡
ሇአብነት ኢትዮጵያ ያሊትን የነዲጅ ሀብት በቦታው ሊይ ወዯ ናፍጣና ወዯ አውሮፕሊን ነዲጅ መቀየር የሚቻሌበት ቴክኖልጂ ስሊሇ
መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ እነዙህ ሀብቶች በሰሊሙም ጊዛ ቢሆን በከፍተኛ ዯረጃ የሚያስፈሌጉ ናቸው፡፡ ማእዴን በርከት ያሇ መዋእሇነዋይ
ሉገኝበት የሚችሌ ሀብት ነው፡፡ በአሁኑ ጊዛም ነዲጅ፣ ወርቅ፣ አሌማዜ፣ መዲብ በመሸጥ እየተጠቀሙ ያለ ሀገራት በከፍተኛ ሀብት
ሊይ ነው የሚገኙት፡፡ ኢትዮጵያም ሀብቱ ስሊሊት ጥቅም ሊይ በማዋሌ ከውጭ ምንዚሪ ጫና እንዴትሊቀቅ ያስፈሌጋሌ፡፡
ይህ ሲሆን በከፍተኛ የውጭ ምንዚሪ ወዯ አገር ውስጥ የሚገባውን ምርት ማስቀረት ይቻሊሌ፡፡ እንዯ ድክተር ቆስጠንጢኖስ ገሇጻ፤
ጊዛው አሁን አፋጣኝ የሆነ ውሳኔ የሚሰጥበት ወቅት ነው፡፡ ምክንያቱም ሀገሪቱ በአንዴ በኩሌ ህዜቧን መንከባከብ፣ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ በተሇያየ መንገዴ ሇጦርነቱ የሚወጣውን ወጪ መተካት ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በመንግሥት ሊይ የሚጣሌ ብቻ መሆን
የሇበትም፡፡ ከተሇያዩ አካሊት ተሳትፎ ይጠበቃሌ፡፡ ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙት ከ50 በሊይ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በተሇይም የፖሉሲ፣

ዋና መስሪያ ቤቱ በእስራኤሌ የሆነው ላካ የተባሇው በማዕዴን ርፍ የተሰማራው ኩባንያ የሥራ ኃሊፊዎች ከማዕዴን ሚኒስትር
ታከሇ ኡማ ጋር ምክክር አዴርገዋሌ፡፡
በዙህ ወቅት ሚኒስትሩ ባዯረጉት ንግግር ÷ በጠቅሊይ ሚኒስትር ድክተር ዏቢይ አህመዴ አመራር መንግስት ብሌጽግናን በሀገራችን
ሇማስፈን የፖሇቲካ እና የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎችን በቁርጠኝነት ሲወስዴ መቆየቱን ጠቁመዋሌ፡፡
ኢትዮጵያ በፈተና ሊይ በምትገኝበት በዙህ ወቅት በግለ ርፍ ኢንቨስትመንት ከፍተኛ ፋይዲ ያሇው መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
ኢንጅነር ታከሇ ÷ “የእስራኤሌ የማዕዴን ኩባንያዎች በዙህ ወሳኝ ወቅት ከኢትዮጵያ ሔዜብና መንግሥት ጎን ሇእውነት ወግናችሁ
ስሇቆማችሁ ምስጋና ይገባቸኋሌ” ብሇዋሌ፡፡
በስብሰባው የተገኙት በእስራኤሌ የኢትዮጵያ አምባሳዯር ረታ ዓሇሙ ÷ በኢትዮጵያ በማዕዴን ሌማት ሊይ የተሰማሩ የእስራኤሌ
ማዕዴን ኩባንያዎችን ተወካዮች በርፉ የሚያርጉት እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
የኩባንያዎቹ ኃሊፊዎች በዙህ ወሳኝ ወቅት ከኢትዮጵያ ጎን እንዯሚቆሙ የገሇፁ ሲሆን ÷ ስራቸውን አጠናክረው እንዯሚቀጥለም
አረጋግጠዋሌ፡፡
አምባሳዯር ረታ ÷ ኢትዮጵያ እና እስራኤሌ ጠንካራ ታሪካዊ እና መንፈሳዊ ትስስር ያሊቸው መሆኑን ጠቁመው ÷ የግለ ርፍ
ኢንቨስትመንት በሁሇቱ አገራት መካከሌ ያሇውን ወዲጅነት ሇማጠናከር ትሌቅ አስተዋፅዖ ማበርከት እንዯሚችሌ ማስታወቃቸውን
ከእስራኤሌ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡

የጂኦልጂና ኢንቨስትመንት ጥናት የሚያካሂደ በዙህ ወቅት ይፈሇጋለ፡፡ ሰፋ ያሇ ውይይትና ምክክር ሲኖር መፍትሓና ውጤት
ይገኛሌ። እንዯነ አሜሪካ፣ሩሲያ፣አውሮፓ ህብረት፣ ጃፓን፣
ቻይና ያለ አገራት ቲንክታንክስ የሚባለ ሃሳብና ትችት የሚያቀርቡ የምርምር ተቋማት አሎቸው። ኢትዮጵያም እንዯአስፈሊጊነቱ
እንዱህ ያሇውን አሠራር በመከተሌ ጉዲዩ ሰፋ ባሇ መሌኩ እንዱታይና በመንግሥት ሊይ ብቻ ተንጠሌጥል እንዲይቀር ማዴረግ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/የእስራኤሌ-የማዕዴን-ኩባንያ-በኢትዮጵያ/°

ያስፈሌጋሌ፡፡ በዓሇምአቀፉ በኩሌ ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ሇማዲከም እየተዯረገ ስሊሇው ጫና በተመሇከተም ድክተር ቆስጠንጢኖስ
በሰጡት ትንታኔ የሚያስፈራ ወይንም የሚያሰጋ ነገር የሇም፡፡ አሜሪካ ኢትዮጵያ ከነፃ ገበያ ዕዴሌ (ከአገዋ) እንዴትወጣ በመሪዋ



በኩሌ የተሊሇፈው ገና ውሳኔ አሊገኘም፡፡ ጉዲዩ ሇአሜሪካን ተወካዮች ምክርቤት ቀርቦ ሇውሳኔ እተጠበቀ ነው። ውሳኔው ወይ
ይወዴቃሌ ወይንም ይፀዴቃሌ፡፡

በመሆኑም ከወዱሁ ተስፋ መቁረጥ አያስፈሌግም፡፡ አፍሪካ ፍሪ ኮንቲነታሌ ትሬዴ ኤሪያ የሚባሌ ኢትዮጵያ መፈረሟ መንጋት
የሇበትም። ይህ የፊርማ ስምምነት ምርቶቻቸውን ያሇቀረጥ ክፍያ ወዯ ላልች አፍሪካ አገሮች መሊክ የሚያስችሌ ዕዴሌ ነው፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ መታየት ያሇበት ዯግሞ በአሁኑ ጊዛ በአገዋ ዕዴሌ ተጠቅመው ምርቶቻቸውን ወዯ አሜሪካን ሀገር በመሊክ ይጠቀሙ



ገፅ 6
ግብር ከፋዮች የታክስ ሔጎችን እየተማሩ መሆኑ ተጠቀሰ

የሲሚንቶ ገበያ ሰንሰሇት አሻጥር እንዲሇበት ተጠቆመ

የገቢዎች ሚኒስቴር ከትግራይ ክሌሌ በስተቀር በሁለም ባለት አሥር ቅርንጫፍ ጽሔፈት ቤቶቹ፣ በሳምንት ሁሇት ቀናት ሇስዴስት

የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርቶቻቸውን የሚያከፋፍለሊቸው ወኪሌ የንግዴ ዴርጅቶችን ስምና አዴራሻ በአስቸኳይ
ሇመንግሥት እንዱያስታውቁ ታዘ፡፡

ሰዓታት መሠረታዊ የታክስ ሔጎች ትምህርት በፓወር ፖይንት (Power Point) መስጠት ጀመረ፡፡

ትዕዚዘን ያስተሊሇፈው የማዕዴን ሚኒስቴር እንዯሆነና ሚኒስቴሩም ይህንን ትዕዚዜ ሉያስተሊሌፍ የቻሇው ከንግዴ
ሚኒስቴሩ እንዲስታወቀው ግብር ከፋዮች 90 ሰዓታት መማር ያሇባቸው ሲሆን፣ ፈተናዎችን ካሇፉ ሠርተፍኬት ወስዯው ራሳቸውንም
ከግብር ቅጣቶች ያዴናለ ተብል ታስቧሌ፡፡

ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትና ኮሚሽን ጋር በመሆን ከሲሚንቶ ምርትና የግብይትና ሥርጭት ሥርዓት ጋር
በተያያ የሚስተዋለ ችግሮችን ሇመፍታት ሇጀመረው የጋራ ጥረት መረጃ ሇማግኘት እንዯሆነ ሪፖርተር ያገኘው መረጃ

‹‹አብዚኞቹ የግብር ቅጣቶች ተዯጋጋሚና ባሇማወቅ የሚከሰቱ ናቸው፡፡ የ100 ሺሔ ብር ፍሬ ግብር ባሇመክፈሌ የሚሉዮን ብር ቅጣት

ያመሊክታሌ፡፡
‹‹በዙሁ መሠረት የፋብሪካችሁን የሲሚንቶ ምርት በወኪሌነት የሚያከፋፍለ ኩባንያዎች ስም ዜርዜርና የሚገኙበትን

ይጣሌባቸዋሌ፤›› ሲለ፣ በሚኒስቴሩ የታክስ ከፋዮች ትምህርት ዲይሬክተር አቶ በፍርደ መሠረት ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡ ከሚቀጥሇው
ዓመት ጀምሮ የከፍተኛ ዯረጃ የታክስ ሔጎች ሥሌጠና (አዴቫንስዴ ላቭሌ ትሬኒንግ) ሇመስጠት ዜግጅት እየተዯረገ መሆኑን፣ 90 ክሬዱት

አዴራሻ በመግሇጽ በአስቸኳይ እንዴትሌኩሌን›› ሲሌ በማዕዴን ሚኒስቴሩ ታከሇ ኡማ (ኢንጂነር) ተፈርሞ በአገሪቱ
ሇሚገኙ ሁለም ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የተሊከው ዯብዲቤ ያመሇክታሌ፡፡
በሲሚኒቶ ምርት ግብይት ሊይ የሚስተዋለ ችግሮችን የሚፈታ አዱስ መመርያ እስኪጋጅ ዴረስም ሇአዱስ የምርት

ሰዓታት የጨረሱ ብቻ ወዯዙያ እንዯሚያሌፉ አስረዴተዋሌ፡፡

አከፋፋይ ወኪልች ፋብሪካዎች ፈቃዴ እንዲይሰጡ ዯብዲቤው ያሳስባሌ፡፡
አሁን እየተሰጠ ያሇው ትምህርት በሦስት የተከፈሇ ሲሆን እያንዲንደ አንዴ ወር ከግማሽ ወይም በአጠቃሊይ 90 ሰዓት ይፈጃሌ፡፡
ሦስቱም የቀጥተኛ ታክስና ቀጥተኛ-ያሌሆነ ታክስ አስተዲዯር ሲሆኑ፣ በአጠቃሊይ 13 ሞጁልች ተጋጅተዋሌ ተብሎሌ፡፡ በእነዙህ በሦስቱ

የማዕዴን ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንና ከንግዴ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሲሚንቶ ርፍ ሊይ
ከምርት ጀምሮ እስከ ግብይት ሰንሰሇቱ ዴረስ ያሇውን ችግር የተመሇከተ ጥናት ያስጠና ሲሆን፣ ባሇፈው ዓርብ ኅዲር 17
ቀን 2014 ዓ.ም. የጥናት ሪፖርቱ ሊይ መወያየቱ ታውቋሌ፡፡

ምዴቦች ውስጥ አሥር ዘሮች እንዲለ፣ ግብር ከፋዮች አንደን ዘር በፈተና ሲያሌፉ ብቻ ወዯ ቀጣይ ዘር ይመገባለ፡፡

የጥናቱ ቡዴኑ አባሌ የሆኑት የማዕዴን ሚኒስቴር የሔዜብ ግንኙነት ዲይሬክተር የሆኑት ፍሬሔይወት ፈቃደ የሲሚንቶ
ከግንቦት 2013 ዓ.ም. ጀምሮ ሲሰጥ በቆየውና አሁን አሥረኛ ዘር በዯረሰው የቀጥተኛ ታክስ ከፋዮች ትምህርት 3,500 ታክስ ግብር
ከፋዮች ተፈትነው ማሇፋቸው ታውቋሌ፡፡

ርፉ ከምርት ሑዯት እስከ ግብይት ሥርዓቱ ዴረስ የሚሌቁ ችግሮች እንዲለበት በጥናት መረጋገጡን ሇሪፖርተር
ገሌጸዋሌ፡፡

‹‹ግብር ከፋዮች እንዯ ማንኛውም ተማሪ ተመዜግበውና መታወቂያ ወስዯው ተምረውና ተፈትነው ነው የሚያሌፉት፡፡ በጣም ብዘ

በሁለም ፋብሪካዎች ሊይ በተዯረገው ጥናት ሁለም ፋብሪካዎች በሙለ አቅማቸው እያመረቱ እንዲሌሆነ የገሇጹት
የጥናት ቡዴኑ አባሌ የሁለም ፋብሪካዎች የምርት መጠን ከአማካይ የማምረት አቅማቸው ከግማሽ በመቶ በታች

መመርያዎች፣ ዯንቦችና አዋጆች በሞጁልች ውስጥ ተካተዋሌ፡፡ ትምህርቱን የትሌሌቅ ዴርጅቶች ባሇቤቶች፣ አካውንቶቻቸውና የፋይናንስ
ኃሊፊዎቻቸው እየተማሩ ነው፡፡ ሇውጭ ዛጎች በላልች ቋንቋዎች ሞጁልቹ እየተረጎሙ ነው፡፡ ዋናው ትምህርት የትኞቹ ወጪዎችና
ገቢዎች በታክስ እንዯሚመገቡ ማሳወቅ ነው፡፡ በተሇይ የንግዴ ገቢ ግብር ሔግ ውስብስብ ስሇሆነ እሱ ከበዴ ብሎቸዋሌ፤›› ሲለ አቶ

እንዯሆነ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡
ፋብሪካዎቹ ከአቅም በታች እንዱያመርቱ ያስገዯዲቸው ምክንያት፣ የግብይት እጥረት፣ የብዴር አሇመመቻቸት፣
የማሽነሪዎች መሇዋወጫ አጥረትና መሰሌ ጉዲዮች መሆናቸውን ሇጥናት ቡዴኑ ማስታወቃቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
የሲሚንቶ ምርት እጥረትና የዋጋ ንረት ያሇውን ችግር ሇመቅረፍ ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባው ፋብሪካዎቹ

በፍርደ አስረዴተዋሌ፡፡

ሇሚያነሷቸው ችግሮች መሌስ በመስጠት ምርቶቻቸውን እንዱጨምሩ በማዴረግ እንዯሆነ የሚገሌጽ ምክረ ሏሳብ

ሠርተፊኬት የወሰደ ግብር ከፋዮች አዱስ የግብር ሔግ ካሌወጣ በስተቀር ከእንግዱህ የግብር ግንዚቤ ማስጨበጫ ሳያስፈሌጋቸው
እንዯሚከፍለ፣ ሚኒስቴሩም ራሳቸው አምነው የከፈለትን የግብር መጠን ኦዱታቸውን ብቻ ቼክ በማዴረግ ያረጋግጣሌ ሲለ አክሇዋሌ፡፡

የጥናት ቡዴኑ ማቅረቡን ፍሬሔይወት ገሌጸዋሌ፡፡
ከምርት ባሇፈ ያሇው የግብይት ሥርዓት ጤናማ ባሌሆነ የግብይት ሰንሰሇት የተዋቀረ መሆኑም በጥናት ቡዴኑ መሇየቱን
ገሌጸዋሌ፡፡ የሲሚንቶ ፋብሪካዎቹ በቀጥታ ሇተጠቃሚው መሸጥ እየቻለ የሲሚንቶ የማከፋፈሌ የንግዴ ሥራ የሚሠሩ

ትምህርቱ ተዯጋጋሚ የግብር ክስ ጉዲዮች በመብዚታቸው የተጀመረ ቢሆንም፣ በመዯበኛ የትምህርት ሥርዓት ውስጥ የታክስ ትምህርት
ባሇመኖሩ የተፈጠረ ክፍተት ውጤት መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡

ኤጀንቶች ወይም የንግዴ ወኪልች እንዱሁም ቸርቻሪዎች በሚሌ የተራመ የግብይት ሰንሰሇት መፈጠሩ ላሊው ችግር
እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡

ገቢዎች ሚኒስቴር ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን 81 ገጽ ያሇው ሰነዴ አጋጅቶ በመዯበኛ ትምህርት ሥርዓት ውስጥ እንዱገባ

የንግዴ ወኪሌ ተብሇው ከፋብሪካዎቹ ጋር የሚሠሩ በአንዴ በኩሌ ቤተሰባዊ ግንኙነት ያሊቸው፣ አሌፎ አሌፎም
የፋብሪካዎቹ ከበስተጀርባ የሚታየባቸው መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡

ያስረከበ ቢሆንም፣ አዱሱ ካሪኩሇም ባሇፈው ዓመት ይጀመራሌ ተብል በመግየቱ፣ ገቢዎች ሚኒስቴር የራሱን ሞጁሌ አጋጅቶ
ትምህርቱን መጀመሩን ገሌጸዋሌ፡፡ ትምህርት ሚኒስቴር አፅዴቆት የነበረው ሰነዴ የታክስ ትምህርት ከቅዴመ መዯበኛ (ከኬጂ) ጀምሮ

በተጨማሪም የንግዴ ወኪሌ ተብሇው ሲሚንቶ የሚያከፋፍለት ዴርጅቶች ሔጋዊ ሰውነት ያሊቸው ስሇመሆኑ
የሚያጠራጥሩ ምሌክቶች መስተዋሊቸውንም ጠቁመዋሌ፡፡
ኤጀንት ወይም የንግዴ ወኪሌ ተብሇው ከፋብሪካ ሲሚንቶ በመረከብ የሚያሠራጩት የንግዴ ወኪልች አሁን ባሇው

እንዱሰጥ ይፈቅዲሌ፡፡

የገበያ ዋጋ ከአንዴ ኩንታሌ ሲሚንቶ ሊይ በትንሹ ከ115 እስከ 230 ብር አትርፈው እንዯሚሸጡና ከፍተኛ የዋጋ ንረት
‹‹ሔፃናት በመጫወቻና በትንንሽ ነገሮች እንዱጀምሩ ተዯርጎ ከፍ ሲለ ግንዚቤያቸው እንዱዲብር ይዯረጋሇ፡፡ ግብር የከፋይ ብቻ ሳይሆን
የሁለም ዛጋ ጉዲይ መሆን አሇበት፤›› በማሇት ዲይሬክተሩ ተናግረዋሌ፡፡

ተከስቶ በነበረበት ወቅት በፋብሪካው የመሸጫ ዋጋና በኤጀንቶቹ የማከፋፈያ ዋጋ መካከሌ እስከ 400 ብር የዯረሰ
ሌዩነት መስተዋለን ጠቁመዋሌ፡፡

የክሌልችን ሳይጨምር በፌዳራሌ ዯረጃ የሚታወቁ ወዯ 48,000 የሚጠጉ ግብር ከፋዮች መኖራቸውን፣ እየተሰጠ ያሇው ትምህርት

አንዴ አንዯኛ ዯረጃ ወኪሌ ዴርጅት ፋብሪካው ጥሩ ምርት በማረተበት ወቅት በቀን ስምንት የጭነት መኪና ሙለ
ሲሚንቶ በአማካይ እንዯሚያገኝ የገሇጹት የጥናት ቡዴኑ አባሌ፣ ሇአዱስ አበባ እንዱቀርብ የታ የሲሚንቶ ምርት ወዯ

አስመጪዎችን ባሇማካተቱ ሇእነሱ ላሊ ሞጁሌ ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር እየተጋጀ ነው፡፡

ሏዋሳ ተጓጉዝ የሚከፋፈሌበትና ከፋብሪካው የወጣ ምርት የት እንዯተከፋፈሇ የማይታወቅበት ክፍተት በጥናቱ

በአገሪቱ 628 ትሌሌቅ ግብር ከፋዮች (Large Tax Payer) ሲኖሩ አብዚኞቹ ትምህርቱን እየወሰደ ነው ተብሎሌ፡፡ በሚቀጥሇው ዓመት
የሚጀመረው ትምህርት ርፍን መሠረት ያዯረገ ሲሆን፣ ሇምሳላ በግንባታ ወይም በቱሪዜም ርፍ ያለ ዴርጅቶች ሇየብቻ እንዯሚማሩ

እንዯተሇየም ገሌጸዋሌ፡፡
ይህንን ችግር ሇመፍታትም የጥናት ቡዴኑ ሲሚንቶ ምርት ከፋብሪካ አንስቶ ተጠቃሚው ንዴ እስከሚዯርስ ያሇውን
ሑዯት መከታተሌ የሚያስችሌ ሥርዓት እንዱረጋ ምክረ ሏሳብ ማቅረቡን ገሌጸዋሌ፡፡

ተጠቁሟሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡



ሇተጨማሪ መረጃ፡

https://ethiopianreporter.com/article/23884



https://ethiopianreporter.com/article/23919

ከ32.5 ቢሉዮን ብር በሊይ የሚያወጣ ግብይት የተፈጸመ በማስመሰሌ የተቀናበረ የግብር ሥወራ አሻጥር ተዯረሰበት
ከ32.5 ቢሉዮን ብር በሊይ የሚያወጣ ግብይት የተፈጸመ በማስመሰሌ የተቀናበረ የግብር ሥወራ አሻጥር ሊይ የተሰማሩ የተጠቀሰው 32.5 ቢሉዮን ብር ግብይት እውነተኛ ግብይት እንዲሌሆነ፣ ነገር ግን ሇተጠቀሰው የሏሰተኛ ግብይት መጠን
ዴርጅቶችና የሚጠቀሙበት ካሽሬጅስተር ማሽን ከነመረጃው በቁጥጥር ሥር ማዋለን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።

ዯረሰኝ የተቆረጠ በመሆኑ ዯረሰኙ እጃቸው የገባ ግብር ከፋዮች ታክስ ሇማጭበርበር ሉጠቀሙበት እንዯሚችለ ገሌጸዋሌ።

በሏሰተኛ ማንነት (እውነተኛ ማንነታቸውን በመዯበቅ) ያወጡትን የንግዴ ፈቃዴ ተጠቅመውና አዴራሻቸውን ሠውረው ይህንንም ሲያስረደ ከተጠቀሰው 32.5 ቢሉዮን ብር ሀሰተኛ ግብይት ውስጥ 15 በመቶ የቫት ምጣኔ ሲሰሊ 4.8 ቢሉዮን ብር
ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ 63 ዴርጅቶች ሊይ 20 የካሽሬጅስተር ማሽን ሰሞኑን በቁጥጥር ሥር መዋሊቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር ቫት ሉጭበረበር እንዯሚችሌ ገሌጸዋሌ።
የኮሙዩኒኬሽን ዲይሬክተር የሆኑት ኡሚ አባ ጀማሌ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ።

ሇተጠቀሰው መጠን ሀሰተኛ ግብይት የተቆረጡ ዯረሰኞች መረጃ በተዯረገው ምርመራ የታወቀ በመሆኑ እንዙህን ዯረሰኞች

በቁጥጥር ሥር ከዋለት የካሽሬጅስተር ማሽኖች መረጃዎች መሰብሰባቸውን የገሇጹት ኃሊፊዋ፣ በተዯረገው ምርመራ ከ32.5 ይው የሚቀርቡ ወይም በነዙህ ዯረሰኞች ተጠቅመው ግብር ያጭበረበሩት ተቋማት በዲግም ኦዱት በቀሊለ ሉገኙ እንዯሚችለ
ቢሉዮን ብር በሊይ የሚያወጣ ግብይት እንዯተፈጸመ ተዯርጎ ዯረሰኝ መቆረጡን ገሌጸዋሌ።

ተናግረዋሌ።

እነዙህ ዴርጅቶች በሏሰተኛ ማንነትና አዴራሻቸውን በመዯበቅ የንግዴ ፈቃዴ ያወጡ ቢሆንም በንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማሩ እንዱህ ዓይነት ግብይት በአብዚኛው የሚከናወነው ግብይታቸውን በዯሊሊ ወይም በማያምኑት ሰው በሚፈጽሙ ግብር ከፋዮች
እንዲሌሆነ ገሌጸዋሌ።

በመሆኑ የንግዴ ባሇቤቶች ሳያወቁት ወንጀሌ ውስጥ ተሳትፈው ራሳቸውን እንዲያገኙ ከወዱሁ ጥንቃቄ እንዱያዯርጉ

ዋና ተግባራቸው ሔግን ተከትል በወጣ የንግዴ ፈቃዴ የተገኙ የካሽሬጅስተር ማሽኖችን በመጠቀም ሇሚታወቁ ግብር ከፋዮች መክረዋሌ።
ወይም የንግዴ ዴርጅቶች ግብይት እንዯተፈጸመ በማስመሰሌ ዯረሰኝ ቆርጦ ማቅረብ ዋነኛ ሥራቸው እንዯሆነ ተናግረዋሌ።

ሀሰተኛ ዯረሰኝ መጠቀም በግብር አዋጁ ከፍተኛ ቅጣት የሚየስቀጣ ተብሇው ከተሇዩ የወንጀሌ ዓይነቶች መካከሌ አንደ

ሏሰተኛ ግብይት እንዯተፈጸመ በማስመሰሌ ዯረሰኝ የሚቆርጡት ማንነታቸውን የሠወሩ ዴርጅቶች ከሚታወቁ የንግዴ ዴርጅቶች እንዯሆነ የተናገሩት ኃሊፊዋ ፤ እስከ አስራ አምስት ዓመት እስራት የሚያስቀጣ ወንጀሌ መሆኑን ጠቁመዋሌ።
ጋር በቁርኝት የሚሠሩ መሆኑም በምርመራ መሇየቱን ገሌጸዋሌ።

የተገሇጸው መጠንን የያዘት ሀሰተኛ ግበይቶች መረጃ የተገኘው ከ20 የካሽሬጅሰተር ማሽኖች ብቻ እንዯሆነም ተናግረዋሌ።

የሚታወቅ የንግዴ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ግብር ከፋዮች ማንነታቸውን ዯብቀው በሥውር ከሚንቀሳቀሱት ዴርጅቶች ይህ ወንጀሌ የታክስ ስርዓቱ እራስ ምታት እንዯሆነም ገሌጸዋሌ።
የሚቆረጥሊቸውን ዯረሰኝ በመረከብ ግብይት እንዯፈጸሙ በማስመሰሌ በዋነኝነት ቫት የሚያጭበረብሩ ሲሆን፣ በዓመቱ መጨረሻ ከ 2011 ዓም ጀምሮ በተዯረገ ክትትሌ ተመሳሳይ ወንጀሌ ሲሰሩ የነበሩ ከ400 በሊይ ማንነታቸውን የሰወሩ ዴርጅቶች
ሊይ የሚጠበቅባቸው የገቢ ግብር መጠን ዜቅተኛ እንዱሆንም የሚገሇገለበት መሆኑን አስታውቀዋሌ።

መያዚቸውንም ገሌጸዋሌ።

በዙህ የግብር አሻጥር ከሚፈጸመው ታክስ ማጭበርበር በተጨማሪ የሏሰተኛ ግብይት መረጃውን (ዯረሰኙን) በማቅረብ የቫት በተያያ ዛና ዯረሰኝ ሳይቆርጡ ግብይት የፈጸሙ 199 ሰዎች መያዚቸውን የገሇጹ ሲሆን ፤ በታክስ አስተዲዯር ህጉ መሠረት
ተመሊሽ ጭምር ከመንግሥት እንዯሚጠይቁ ተናግረዋሌ።

እያንዲንዲቸው ሊይ 50 ሺህ ብር አስተዲዯራዊ ቅጣት ፤ በዴምሩ በ199 ሰዎች ሊይ 1.6 ቢሉዮን ብር ቅጣት መወሰኑን



ሇሏሰተኛ ግብይቱ የተቆረጠሊቸውን ዯረሰኝ ተጠቅመው ግብይት እንዯፈጸሙ በማስመሰሌ ከሸማቹ የሰበሰቡትን ቫት በማጣጣት ገሌጸዋሌ።
ዛሮ የቫት ሪፖርት ሇገቢዎች ሚኒስቴር እንዯሚያቀርቡና ከሸማቹ የሰበሰቡትን ቫት ሇግሊቸው እንዯሚያውለት ወ/ሮ ኡሚ ሇተጨማሪ መረጃ፡
አስረዴተዋሌ።

https://ethiopianreporter.com/index.php/article/24002



ኢትዮጵያ

የአጎዋን

ዕዴሌ

ብትከሇከሌም

ገፅ 7
ኢንቨስተሮችን የኢትዮጵያ አየር መንገዴ አሸናፊ ሆነ

ሇመዯገፍ የሚያስችሌ ስትራቴጂ እየተቀረፀ ነው ተባሇ

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ የ2021 የቢዜነስ ተጓዦች ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገዴ ሽሌማት አሸናፊ
መሆኑ ተገሇጸ፡፡

በአሜሪካ መንግሥት የተሰጠው አፍሪካን ግሮውዜ ኤንዴ ኦፖርቹኒት አክት (አጎዋ) ዕዴሌ ተጠቃሚነትን ኢትዮጵያ ብትነፈግም፣ ኢንቨስተሮች

በአፍሪካ ግዘፍ የአቪዬሽን ኢንደስትሪ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገዴ÷ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ታዋቂ
በሆነው ”ቢዜነስ ትራቭሇርስ ” መጽሄት የሚያጋጀውን ሽሌማት ነው በምርጥነት ያሸነፈው።

እንዲይጎደ የሚያዯርግ ስትራቴጂ እየቀረፀ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍሌ እየተካሄዯ ባሇው ጦርነት ሳቢያ ሁሇቱ አካሊት ጦርነቱን በአስቸኳይ የማያቆሙ ከሆነ፣ አገሪቱ ከሃያ ዓመታት በፊት አባሌ
የሆነችበትንና በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ወዯ አሜሪካ ገበያ ያሇ ታሪፍና ኮታ ሇመሊክ ከአሜሪካ መንግሥት የተሰጣትን የነፃ የገበያ
ዕዴሌ፣ እ.ኤ.አ. ጥር 1 ቀን 2022 ጀምሮ ሌታጣ እንዯምትችሌ፣ የአሜሪካ መንግሥት መግሇጹ ይታወሳሌ፡፡
የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትሌ ኮሚሽነር አቶ ተመስገን ጥሊሁን ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ ኢትዮጵያን የኢንቨስትመንት መዲረሻ አዴርገው
የመጡ ኢንቨስተሮችን ሇመዯገፍ የአጭርና የረዥም ጊዛ ስትራቴጂ እየተጋጀ ነው፡፡
ይሁን እንጂ ስትራቴጂው በፖሉሲ ወይም በሔግ ማዕቀፍ ሆኖ እንዱቀርብ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሊገኘ በመጠቆም ይፋ ከማዴረግ የተቆጠቡት
ምክትሌ ኮሚሽነሩ፣ በአሜሪካ መንግሥት የታቀዯው ክሌከሊ እንዲይፈጸም በሚቀጥለት 60 ቀናት ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር ምክክርና
ውይይት በማዴረግ ውሳኔው ተፈጻሚ እንዲይሆን ጥረት ይዯረጋሌ ብሇዋሌ፡፡

የዙህ ዓመት ሽሌማት የ24 ወራት የዯንበኞች ምሌከታ የሸፈነ መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡
በዙህ ዓመት በንግዴ ተጓዦች የተሰጡ ዴምጾች÷ የአየር መንገድችን የተግባቦትና የኮሮና ወረርሽኝ
የጥንቃቄ እርምጃዎች ውጤታማነት ታሳቢ ያዯረጉ መሆኑም ተገሌጿሌ።
በተሳፋሪዎች አያያዜ፣ በሚጣሌበት እምነት እና የቲኬት ሇውጦችን በማዴረግ ረገዴ የሚኖረው
ተባባሪነት የወረርሽኙን ጊዛ ታሳቢ ያዯረጉ ጥያቄዎች በሽሌማት መስፈርትነት መካተታቸውን ኢዛአ
ግቧሌ።
ይህ የሊቀ ሽሌማት የአየር መንገደ የዯንበኞች እርካታ ነጸብራቅ ነው ሲለ የኢትዮጵያ አየር መንገዴ
ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ተወሌዯ ገብረማርያም ተናግረዋሌ፡፡
ሽሌማቱ አየር መንገደ በሁለም ቦታ የሊቀ የዯንበኞች አገሌግልት ሇማዴረስ የሚያዯርገውን ጥረት
ስኬት የሚያሳይ በመሆኑ የሚያስዯስት ነው ብሇዋሌ።

ነገር ግን ውሳኔው ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ በኢትዮጵያ በተሇይም በጨርቃ ጨርቅ ርፍ ተሰማርተው ምርቶቻቸውን ወዯ አሜሪካ ገበያ
የሚሌኩ ኩባንዎችን ላሊ አማራጭ ገበያ በማፈሊሇግ፣ እንዱሁም ማበረታቻ በማካተት በሥራቸው ተረጋግተው እንዱቀጥለ ከዴርጅቶቹ ጋር

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ውይይት መጀመሩን ገሌጸዋሌ፡፡

https://www.fanabc.com/የኢትዮጵያ-አየር-መንገዴ-የ2021-የቢዜነስ-ተጓ/



ኢትዮጵያን ከአጎዋ ተጠቃሚነት መሰረዜ ሇጊዛው ኢንቨስተሮችንም ሆነ አገርን ሉጎዲ ቢችሌም፣ አገሪቱ በቀጣይ ከላልች አገሮች ጋር ሉኖራት
የሚችሇውን የንግዴ ግንኙነት ሊቂ በሆነ የሔግና የፖሉሲ አሠራር የታገ እንዱሆን ዕዴሌ የሰጠ አጋጣሚ ነው ብሇዋሌ፡፡

የፈቃዴ ብቃት ማረጋገጫ መዯቦች ዜቅ ተዯረጉ

በተሇይም የኢትዮጵያ ምርቶች እንዯ አጎዋ ያለ አማራጭ ገበያዎች በላለበት ወቅት፣ ኩባንያዎች ተወዲዲሪ ሆነው በዓሇም አቀፍ ገበያ ተመራጭ
እንዱሆኑ ትሌቅ ሥራ መሠራት እንዲሇበት አመሊካች እንዯሆነ ጠቁመዋሌ፡፡

የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር በንግዴ አሠራር ሊይ ጫና ያሳዴራለ የተባለትንና ሇንግዴ ሥራ ፈቃዴ
ብቃት ማረጋገጫ ይጠየቁ የነበሩ መዯቦችን ከ52 ወዯ አሥር ዜቅ እንዱለ ወሰነ፡፡

ኢትዮጵን ከተጠቃሚነቱ ሇማስወጣት የቀረበውን የአሜሪካ መንግሥት ውሳኔ ተከትል ተጠቃሚነቱን ብቻ ታሳቢ አዴርገው የመጡ ኩባንያዎች

በአገሪቱ የንግዴ ሥራ ሇመጀመር እንዯ እንቅፋት ሲቆጠሩ የቆዩት እነዙህ ሇብቃት ማረጋገጫ ቅዯመ መሥፈርት

ትንሽ ግራ የመጋባትና ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው ያሇ ማወቅ አዜማሚያ እየታየባቸው መሆኑን በመጥቀስ፣ መንግሥት ከእነዙህ ዴርጅቶች ጋር

ይጠየቅባቸው ከነበሩ 52 መዯቦች ውስጥ 42ቱ ከዙህ በኋሊ ማረጋገጫ የማይጠየቅባቸው በመሆኑ በዙሁ

ንግግር እያዯረገ እንዯሆነ ምክትሌ ኮሚሽነሩ ገሌጸዋሌ፡፡

መሠረት አሠራሩ ተፈጻሚ እንዯሚሆን አስታውቋሌ፡፡
የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር በዙህ ዘሪያ ከዙህ ቀዯም ሲቀርብሇት የነበረውን አቤቱታ በመመሌከት

ምክትሌ ኮሚሽነነሩ የሰሜኑ ጦርነት ከተጀመረ ወዱህ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጣው የኢንቨስትመንት ፍሰት ምንም ዓይነት የመቀነስ አዜማሚያ
እንዲሊሳየ ቢገሌጹም፣ የኮሚሽኑ የ2014 ዓ.ም. የመጀመርያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ከዕቅደ 60 በመቶውን ብቻ ማሳካት እንዯተቻሇ ያሳያሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡



https://ethiopianreporter.com/article/23822

ከኅዲር 6 ቀን 2014 ዓ.ም. ጀምሮ የንግዴ ሥራ ፈቃዴ ሇማውጣት ብቃት እንዯ ቅዴመ መሥፈርት
ይጠየቅባቸው የነበሩ ወዯቦችን በመከሇስ ወዯ አሥር ዜቅ ማዴረጉን አስታውቋሌ፡፡
ከዙህ ቀዯም በነበረው አሠራር ብቃት ማረጋገጫ ሲጠየቅባቸውና ተዯጋጋሚ አቤቱታዎች ሲቀርብባቸው ከነበሩ
የሥራ መዯቦች ውስጥ የዕቃ አስተሊሊፊነት፣ ጠቅሊሊ ሥራ ተቋራጭና የኤላክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ፣
የመርከብ ሥራ ውክሌናና የወዯብ ሥራዎች፣ የኤላክትሪክ ሜካኒካሌ ሥራ ተቋራጮችና የመሳሰለት መዯቦች
ይገኙበት እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡
ሚኒስቴሩ ባዯረገው ማሻሻያ መሠረት እነዙህ መዯቦች ከዙህ በኋሊ የብቃት ማረጋገጫ የማይጠየቅባቸው

የግብርና ምርቶች በአግባቡ የሚከማቹበትና የሚጓጓዘበት ቴክኖልጂ

እንዯሆኑ አሳውቋሌ፡፡
ይህ ማሻሻያ ከመዯረጉ ቀዯም ብል የብቃት ማረጋገጫ የሚጠየቅባቸው መዯቦች በርፉ ሇመሰማራት ፍሊጎት

ሊይ እየተሠራ መሆኑ ተነገረ

ያሊቸው ወገኖች እንዲይሠሩ የሚያዯርግ መሆኑን በመጥቀስ ሇሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ አቤቱታ ቀርቦ ጉዲዩ
ሲታይ መቆየቱ ይታወሳሌ፡፡

ግብርና ሚኒስቴር ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር በሻገር የተመረቱት ምርቶች በአግባቡ በሚከማቹበት፣ በሚቀናበሩበት፣ እንዱሁም እሴት

ይህንን የብቃት ማረጋገጫ ይሰጡ የነበሩ 20 የሚዯርሱ የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫውን

ተጨምሮ ሇአገር ውስጥና ሇውጭ ገበያ በሚቀርቡበት ቴክኖልጂ ሊይ እየተሠራ እንዯሆነ አስታወቀ፡፡

ሇመስጠት አሟለ የሚለት መሣሪያና ላልች መሥፈርቶች ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ እንዯነበሩ ሇማወቅ

በሚኒስትር ዳኤታ ማዕረግ የግብርና ሚኒስቴር አማካሪ አቶ ወንዲሇ ሀብታሙ እንዲስታወቁት፣ በኢትዮጵያ የቀዜቃዚ ሰንሰሇት መሠረተ ሌማት

ተችሎሌ፡፡

በበቂ ሁኔታ ባሇመኖሩ፣ በተሇይም የሆሌቲካቸር ምርቶች ወዯ ውጭ አገሮች ሲሊኩ ችግር ከሚሆንባቸው ውስጥ አንደ ምርቶቹ ከአንደ ቦታ

አንዲንዴ መሥፈርቶች ዯግሞ እስከ 40 ሚሉዮን ብር አስይዘ የሚባሌባቸውና ይህንን ሇማሟሊት ከባዴ በመሆኑ

ወዯ ላሊ ቦታ እስኪዯርሱ የመበሊሸት ዕዴሌ ተጋሊጭነታቸው ነው፡፡

በርፉ ሇመሰማራት ይከብዴ እንዯነበር ሲገሇጽ ቆይቷሌ፡፡

በመሆኑም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ሆነ በአገር አቀፍ ዯረጃ የኢትዮጵያን ግብርና ምርቶች ወዯ ውጭ ኤክስፖርት ሲዯረጉ ተወዲዲሪ እንዱሆኑና

የብቃት ማረጋገጫው መቅረት አሇበት በሚሌ ሇንግዴ ሚኒስቴር ማመሌከቻ ካስገቡ የተሇያዩ የቢዜነስ ርፍ

በአግባቡ የሚከማቹበትና የሚጓጓዘበት ቴክኖልጂ ወሳኝ እንዯሆነ አስታውቀው፣ በተሇይም የሆሌቲካቸር ምርቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ

ተወካዮች መረዲት እንዯተቻሇው፣ ብቃት ሇማረጋገጥ ይጠየቁ የነበሩ መሥፈርቶች ብዘዎችን አሽሽተዋሌ፡፡

እንዱገኝባቸው የአትክሌትና ፍራፍሬ ማቆያና መጓጓዣ ወዯብ ግንባታ ዓይነት ፕሮጀክቶች አስፈሊጊ እንዯሆኑ አስታውቀዋሌ፡፡

በሚኒስትር ዳኤታ አቶ ሏሰን መሏመዴ ተፈርሞ ህዲር 6 ቀን 2014 ዓ.ም. የወጣው ውሳኔ እንዯሚያመሇክተው፣

ሇአትክሌት፣ ሇፍራፍሬና ሇሆሌቲካሌቸር ምቹ የሆነ መሠረተ ሌማት ግንባታ ፕሮጀክት ሇኢትዮጵያ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝና በቴክኖልጂ

የንግዴ ርፉን ተሌዕኮና ራዕይ ሇማሳካት ቀሊሌ፣ ግሌጽና ተዯራሽነት ያሇው አሠራር በማስፈን የቅዴመ ንግዴ

ሽግግርም ረገዴ ትሌቅ ሇውጥ የሚያመጣ፣ ሰብልች በብሌሽት ሳቢያ የምርት ብክነት እንዲይዯርስባቸው በማዴረግ ረገዴ ሚና የሚጫወትና

ሥራ ፈቃዴ በመሥፈርትነት የሚጠይቀውን የብቃት ማረጋገጫ መዯቦች መከሇሱ አስፈሊጊ መሆኑ ታምኖበት

በአጠቃሊይ፣ ኢትዮጵያ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተወዲዲሪ የሆሌቲካቸር ምርት እንዴታገኝ የሚያዯርግ እንዯሆነ አቶ ወንዲሇ አስታውቀዋሌ፡፡

በዙሁ መሠረት መከሇሱን አስታውቋሌ፡፡

ሇአብነትም የአቮካድ ምርት በኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው ያለት አቶ ወንዲሇ፣ ኢትዮጵያ ከምርቱ ከፍተኛ የሆነ ሀብት እንዴታገኝ

በዙህ የንግዴ ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ውሳኔ መሠረት፣ የብቃት ማረጋገጫ ከሚጠየቅባቸው አሥሩ መዯቦች

የቀዜቃዚ ምርቶች ማቆያና ማጓጓዣ መሠረተ ሇማቶች ያስፈሌጋታሌ ብሇዋሌ፡፡

ውስጥ የሥጋና የሥጋ ውጤቶች ማቀነባበሪያ፣ የእንስሳት መኖ ማምረቻ ውጤቶች፣ የኬሚካልች ምርት፣ ሇሰው

በኢትዮጵያ ውስጥ ከአራትና ከአምስት ዓመት በፊት በቂ የሆነ የአቮካድ ር እንዲሌነበረ የተናገሩት አማካሪ ሚኒስትር ዳኤታው፣ ‹‹ማሻቭ››

አገሌግልት የሚውለ የሔክምና ኬሚካልች ምርት፣ የምግብ ምርቶች አስመጪነት ይገኙበታሌ፡፡

የሚባሌ የእስራኤሌ ዴርጅት በአሜሪካና በእስራኤሌ መንግሥት ተረዴቶ የአቮካድ ርን በተመሇከተ ሥራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋሌ፡፡

ከዙህም ላሊ በእንስሳት ሔክምና ሥራዎች የእንስሳት መዴኃኒቶችና የሔክምና መገሌገያዎችን መሣሪያዎች

በዙህ ወቅት በሁለም ክሌሌ የአቮካድ ምርት እየተስፋፋ እንዯሚገኝ የተገሇጸ ሲሆን፣ ግብርና ሚኒስቴር ምርቱን በአግሪካሌቸራሌ

አስመጪ፣ የእንስሳት መዴኃኒት ሔክምና መገሌገያዎች አስመጪ ፈቃዴ ሇማውጣት ብቃት ማረጋገጫ

ኮሜርሻሊይዛሽን ክሊስተር ጭምር በስፋት እያስፋፋ እንዯሚገኝ ገሌጸዋሌ፡፡

የሚጠየቅባቸው እንዯሚሆኑ ያመሇክታሌ፡፡

በአቮካድ ብቻም ሳይሆን በላልችም ምርቶች ሇምሳላ የቲማቲም፣ የዴንች፣ የእንጆሪና ላልች ጠኝ ዓይነት አጫጭር ፕሮጀክቶችን ጨምሮ

ቀዴሞም ቢሆን የንግዴ ምዜገባና ፈቃዴ አገሌግልትን ሇማግኘት ማረጋገጫ ሲጠየቅባቸው ከነበሩ የንግዴ

ሆሌቲካሌቸር ምርቶች ሊይ ግብርና ሚኒስቴር እየሠራ እንዯሚገኝ አቶ ወንዲሇ አስታውቀዋሌ፡፡

ርፎች ውስጥ አብዚኞቹ ፈጽሞ የብቃት ማረጋገጫ አያስፈሌጋቸውም በሚሌ ክርክር ሲነሳባቸው ነበር፡፡

በሞጆ ሇመሥራት የታቀዯው ብሓራዊ የቀዜቃዚ የወዯብ ሌማት ፕሮጀክት ብቻም ሳይሆን፣ ወዯፊት በዯቡብ ክሌሌ አርባ ምንጭ፣ እንዱሁም

በተሇይ የዕቃ አስተሊሊፊነት፣

በአማራ ክሌሌ ባህር ዲር ሊይ መሰሌ ፕሮጀክቶች መከናወን አሇባቸው ያለት አማካሪ ሚኒስትር ዳኤታው፣ የተሇያዩ ክሌልች እንዯ

የኤላክትሪክ ሥራዎች ተቋራጭ፣ የኤላክትሮ ሜካኒካሌ ሥራ ተቋራጮችና የመሳሰለት የርፍ መዯቦች ቅዴመ

ምርታማነታቸው ሁኔታ እየታየ በጉዲዩ ሊይ መሠራት ይኖርበታሌ ብሇዋሌ፡፡

ፈቃዴ ብቃት መጠየቃቸው አግባብ አይዯሇም በሚሌ ሇሚኒስቴሩ አቤቱታ ሲቀርብባቸው የነበሩ ርፎች

ግብርና ሚኒስቴር ‹‹ቴን ኢን ቴን›› የሚሌ በአሥር ዓመት አሥር የተሇያዩ የዴርጊት አቅጣጫዎች ያለት ፕሮግራም እንዯቀረፀ የተናገሩት

ናቸው፡፡

አማካሪ ሚኒስትሩ፣ ይህም ቴክኖልጂ ሊይ ምን ይሠራ? ምርታማነት መጨመር ሊይ ምን ይሠራ? ፋይናንስ ሊይ ምን ይሠራ? የግብርና

የብቃት ማረጋገጫ መጠየቅ የሇበትም የሚሌ ጥያቄ የያዘ የርፉ ተዋናዮች ይህ አሠራር እንዱሻሻሌ በተዯጋጋሚ

ልጀስቲክስ ሊይ ምን ይሠራ? የሚለ በርካታ ጉዲዮች እንዲለት አስታውቀዋሌ፡፡

ጥያቄ በማቅረብ ባሇፈው አንዴ ዓመት ተኩሌ ሲሟገቱ ቆይተዋሌ፡፡

በተጨማሪም ሚኒስቴሩ ምርትን ሇመጨመር የሚያስችለ በርካታ ዳዎችን እንዯነዯፈ የገሇጹት አቶ ወንዲሇ፣ ይህም ምርትን በበቂ ሁኔታ

ሚኒስቴሩ እንዯ አዱስ ሲዯራጅ ይኸው ጥያቄ ቀርቦ በሚመሇከታቸው አካሊት ከታየ በኋሊ 42 መዯቦች

እንዲይመረት ያዯረጉት ጉዲዮች ምንዴናቸው? የሚሇውን በማጥናት እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡

ማረጋገጫ እንዯማይጠየቅባቸው ውሳኔ በማሳሇፉ ከትናንት በስቲያ ይህ ውሳኔ ሇሚመሇከታቸው ሁለ

ምርትና ምርታማነት መጨመር ብቻውን ትርጉም የሇውም ያለት አማካሪው፣

እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡

የተመረተው ምርት የሚከማችበት፣ የሚቀናበሩበት፣

የመርከብ ሥራ ውክሌናና የመዯብ ሥራዎች፣ ጠቅሊሊ ሥራ

ተቋራጮችና

የሚታሸጉበትና ዕሴት የሚጨመርበት ሁኔታ ሊይ መሥራት አስፈሊጊ እንዯሆነ አስታውቀዋሌ፡፡

ብቃት አረጋጋጭ መሥሪያ ቤቶችም በዙሁ ውሳኔ መሠረት ተፈጻሚ እንዱያዯርጉ በዯብዲቤ ተገሌጾሊቸዋሌ፡፡

በዙህ ወቅት እየተሠራባቸው የሚገኙ የቆሊ እርሻ ማስፋፊያዎች፣ የበጋ ስንዳና የመሳሰለት እንቅስቃሴዎች የግብርና ሥራውን የአርሶ አዯሩንና

በንግዴ አሠራርና ምቹነት ኢትዮጵያ ያሇችበትን ዯረጃ ሇማሻሻሌም ይህ ውሳኔ ጠቃሚ ይሆናሌ ተብሎሌ፡፡

የአገሪቱን ተጠቃሚነት እየጨመሩ ይሄዲለ ያለት አቶ ወንዲሇ፣ ሇአብነትም የሆሌቲካቸር ሴክተሩ ከሁሇት ዓመት በፊት ከ200 ሚሉዮን ድሊር

የዓሇም የንግዴ ዴርጅት አባሌ ሇመሆንም እንዱህ ያለ የንግዴ እንቅስቃሴን የሚገዴቡ አሠራሮች መሻሻሊቸው

በሊይ የሚያስገኝ እንዲሌነበረ አውስተው፣ በተከናወኑ አበረታች ሥራዎች በተጠናቀቀው ዓመት ከርፉ 531 ሚሉዮን ድሊር መገኘቱን

አጋዥ ይሆናሌ፡፡

አስታውቀዋሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23857
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ረቂቅ ስትራቴጂ ሇማፀዯቅ ዜግጅት እየተዯረገ ነው

ዕምቅ ሀብት አንፃር የንግዴ ሚዚን አሇመመጣጠን፣ እንዱሁም የአገር ውስጥ ባሇሀብቶች በማኑፋክቸሪንግ ርፍ
አሇመሳተፋቸው ተጠቃሾቹ መሆናቸው ተገሌጿሌ፡፡

የኤክስፖርት ግኝትን ሇማሳዯግና የወጭ ንግዴ ምርቶች ስብጥር ሇመጨመር ጉሌህ ሚና ይጫወታሌ የተባሇውን፣ የኤክስፖርት
ሌማትና ፕሮሞሽን ረቂቅ ስትራቴጂ ተጠናቆ እንዱፀዴቅ፣ ዜግጅት እየተዯረገ መሆኑ ተገሇጸ፡፡

የንግዴ ሚዚን ሇማሻሻሌና በኤክስፖርት በሚፈሇገው ሌክ መነገዴና ሇአገር ኢኮኖሚ ወሳኝ የሆነውን የውጭ ገንብ ሇማግኘት
እንዱቻሌ፣ ሇረጅም ጊዛ ሲጋጅ የቆየው ብሓራዊ የኤክስፖርት ስትራቴጂ ወሳኝ እንዯሆነ አቶ እንዲሇው አስታውቀዋሌ፡፡

የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስትር ዳኤታ አቶ እንዲሇው መኮንን ሇሪፖርተር በሰጡት
መግሇጫ፣ በነባር ምርቶች ሊይ ሌዩ ትኩረት ከመስጠት በተጓዲኝ፣ አዲዱስ ምርቶችን በመሇየት ወዯ ውጭ ገበያ ማስገባትና አዲዱስ
የገበያ መዲረሻዎችን ማስፋትን ዓሊማው ያዯረገ፣ የኤክስፖርት ሌማትና ፕሮሞሽን ረቂቅ ስትራቴጂ በዜግጅት ሊይ ነው ብሇዋሌ፡፡
ረቂቅ ስትራቴጂው ተጠናቆ ወዯ ተግባር መቀየር ስሊሇበት፣ የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊትና የተሇያዩ ተቋማት ሚኒስትሮችም
ጭምር በተገኙበት ውይይቶችና ገሇጻዎች ተዯርገዋሌ፡፡ ‹‹ስትራቴጂው እጅግ በጣም ወሳኝ ነው›› ያለት ሚኒስትር ዳኤታው፣
ግብዓቶች ተጨምሮበት በቅርቡ ተጠናቆ ቀርቦ እንዱፀዴቅ የባሇዴርሻ አካሊት ተሳትፎ በጣም ወሳኝ እንዯነበር አስታውቀዋሌ፡፡
በተዯረጉ ውይይቶች ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር መግባባት ሊይ እንዯተዯረሰም ገሌጸዋሌ፡፡

ብሓራዊ ኤክስፖርት ስትራቴጂ ወሳኝና መሠረታዊ ነው ያለት አቶ እንዲሇው፣ በአጭር ጊዛ ተጠናቆ ተግባራዊ መዯረግ
እንዲሇበትና ይህንንም ወዯ ተግባር ሇመቀየር መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴዎች እየተዯረጉ መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
ስትራቴጂው ወዯ ተግባር እንዱገባ ከሚከናወነው ሥራ ጎን ሇጎን የዋጋ ማረጋጋትና የመሠረታዊ ሸቀጦች አቅርቦት ሥራ
ትኩረት እንዯተሰጠው የገሇጹት አቶ እንዲሇው፣ ስንዳ፣ ይት፣ ስኳርና የመሳሰለ መሠረታዊ ሸቀጦችን ሇኅብረተሰቡ
የማዲረስ ሥራም ጊዛ የማይሰጠው ስሇሆነ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከኢንደስትሪ ሚኒስቴር ተሇይቶ እንዯገና እየተዯራጀ
ቢገኝም፣ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ከሥራ ውጪ ባለት ቀናትና ሰዓታት ጭምር እየተሠራ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡
በዙህ ወቅት አገሪቱ ያሇችበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው ያለት አቶ እንዲሇው፣ ከጦርነት ባሌተናነሰ አጠቃሊይ የንግዴ ሥርዓቱ

‹‹ስትራቴጂው በዋናነት የሚያተኩረው ሦስት ጉዲዮች ሊይ ነው፡፡ አንዯኛው ወዯ ውጭ የሚሊከውን የምርት ስብጥር ማብዚት
(Product Diversification) ሲሆን፣ ይህም አሁን አገሪቱ የምትሌካቸውን ምርቶችን ማስፋትን ዋነኛ ሥራ አዴርጎ ይወስዲሌ፡፡
በኤክስፖርት ዜርዜር ውስጥ የሚገኙትን ምርቶችን ማምረት፣ ወይም የሚመረቱትን ማብዚት የሚሇው የስተራቴጂው መጀመርያው
የትኩረት ጉዲይ ነው፤›› ብሇዋሌ፡፡

ሊይ የሚከሰቱ ነገሮች ተገማች ናቸው ብሇዋሌ፡፡ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመው ያሊግባብ በሸማቹ ሊይ የዋጋ ጭማሪ
የሚያዯርጉ፣ ከሔገወጥነት ጋር ተያይዝም በሥውር የሚንቀሳቀሱ፣ ኮንትሮባንዴን ጨምሮ ላልች ሔገወጥ ዴርጊቶች ሉከሰቱ
የሚችለበት እንዯሆነ አስታውቀው፣ ቁጥጥር ሇማዴረግ በትኩረት እንዯሚሠራበት አስታውቀዋሌ፡፡
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በዙህ ወቅት ከፍተኛ ትኩረት አዴርጎ እየሠራ የሚገኘው የተጀመሩ የሔግ ማዕቀፍ ሥራዎችን

ላሊኛውና ወሳኝ የሆነው የመዲረሻ አገሮችን መጨመር ወይም ማባዚት (Target Market Diversification) እንዯሆነ ያስታወቁት
ሚኒስትር ዳኤታው፣ ሦስተኛው ዯግሞ የተቋማት አዯረጃጀት (Institutional Arrangement) የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም ከተቋማት
ጋር ተያይዝ ምን መዴረግ አሇበት? በተሇይም ከውጤታማነት ጋር ተያይዝ የሚሇውን የሚመሇከት እንዯሆነ አስታውቀዋሌ፡፡
በረቂቅ ስትራቴጂ ሰነዴ ውይይቱ ሊይ ኢትዮጵያ የኤክስፖርት ግኝቷን በተፈሇገው መጠን እንዲያዴግ ካዯረጉት ጉዲዮች መካከሌ

ማጠናቀቅ እንዯሆነ የተናገሩት አቶ እንዲሇው፣ ሇአብነትም የቁም እንስሳትን በተመሇከተ የተሇያዩ ክፍተቶች እንዲለና ከዙህ
ጋር ተያይዝ ራሱን የቻሇ መመርያ እየተጋጀ መሆኑን አስታውቀዋሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
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የወጪ ንግዴ ምርቶች ስብጥር አነስተኛ መሆን፣ ሔገወጥ ንግዴ፣ ሇጥሬ ዕቃ ግዥ የሚያስፈሌግ የውጭ ምንዚሪ እጥረት፣ አገሪቱ ካሊት

123 ቢሉዮን ብር ግብር መሰብሰቡን አስታወቀ

የቀዜቃዚ መጋን ሇመገንባት ዜግጅት እየተዯረገ ነው

በአገሪቱ የተቀሰቀሰው ጦርነት በፈጠረው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ካሇፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት

በግንባታ ሊይ በሚገኘው የሞጆ ሁሇገብ ልጅስቲክስ ማዕከሌ ውስጥ የቀዜቃዚ መጋንና መሠረተ ሌማት ሇመገንባት የሚያስችሌ ዜግጅት እየተዯረገ ነው፡፡ ይህ

የሊቀ ነው የተባሇ 123 ቢሉዮን ብር ባሇፉት አራት ወራት ተሰበሰበ፡፡ ግብር ከፋዮች በአስቸጋሪ ሁኔታ

የተገሇጸው የኢትዮጵያ ማሪታይም ባሇሥሌጣን የአገሪቱን የሆሌቲካቸር የውጭ ምርት ሇማሳሇጥ የሚያስችሌ ከአጋር አካሊት ጋር በመተባበር የሚተገበር የቀዜቃዚ

ውስጥ ኃሊፊነታቸውን ሳያጓዴለ በመወጣታቸው ገቢዎች ሚኒስቴር አመሠግኗሌ።

መጋን መሠረተ ሌማት የጥናት ሰነዴ የሚመሇከታቸው የርፉ አካሊት በተገኙበት ኅዲር 10 ቀን 2014 ዓ.ም. በኢሉላ ሆቴሌ በቀረበበት ወቅት ነው፡፡

ገቢዎች ሚኒስቴር በአራት ወራት 123.96 ቢሉዮን ብር የሰበሰበ ሲሆን፣ ይህም ከ2013 በጀት ዓመት

የጥናት ሰነደን ዯሌፊ የተባሇ የኔርሊንዴ መንግሥት ዴርጅትና ፍሊይንግ ስዋን የተባሇ ዓሇም አቀፍ ዴርጅት ሲያቀርቡ በኢትዮጵያ ሇሚገኙ ባሇዴርሻ አካሊት

ተመሳሳይ ወቅት አፈጻጸፈሙ በ16.3 ቢሉዮን ብር ወይም በ15.2 በመቶ የሊቀ ነው ተብሎሌ።

ተወካዮችና ኃሊፊዎች ጋር ፕሮጀክቱን በቀጣይ ወዯ ግንባታ በማስገባቱ ሑዯት ሊይ ገሇፃዎች አዴርገዋሌ፡፡

ሚኒስቴሩ ከሏምላ 2013 ዓ.ም. እስከ ጥቅምት 2014 ዓ.ም. ባለት አራት ወራት ውስጥ 133.38 ቢሉዮን

በማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን የልጂስቲክስ ማዕከሌ ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ መንግሥት ኃይሇ ማርያም (ድ/ር) ሇሪፖርተር እንዲስታወቁት፣ ኩሌ ፖርት

ብር ሇመሰብሰብ አቅድ የነበረ ሲሆን፣ የተሰበሰበው 123.96 ቢሉዮን ብር ከዕቅደ አኳያ ሲመን 92.9

አዱስ የሚባሇው ፕሮጀክት (cool Port Addis Project) መነሻው የብሓራዊ ልጂስቲክስ ስትራቴጂ ነው፡፡

በመቶው መሳካቱን ያሳያሌ።
‹‹በኢትዮጵያ ሇገቢ ዕቃዎች እንዯሚሰጠው ትኩረት ሇወጪ ዕቃዎች በሚጠበቀው ሌክ ትኩረት አይሰጠውም›› ያለት ሥራ አስኪያጁ፣ የልጂስቲክስ ስትራቴጂ
ይህ ስኬታማ አፈጻጸም ሉመገብ የቻሇው ግብር ከፋዮች በዙህ አስቸጋሪ ወቅት ሰበቦችን ሳያቀርቡ

ጥናት በሚካሄዴበት ወቅት የማሪታይም ጉዲዮች ባሇሥሌጣን ከኔርሊንዴ ኤምባሲ ጋር በነበረው ግንኙነት ክፍተቶቹን ሇመሸፈን ከታሰቡት ነገሮች አንደ

ኃሊፊነት በመወጣቸውና የግብር ሰብሳቢ መሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች ከምንጊዛውም በሊይ በቁርጠኝነትና ያሇ

የቀዜቃዚ መጋን መሠረተ ሌማት ፕሮጀክት እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡

ዕረፍት በመሥራታቸው እንዯሆነ ሚኒስቴሩ አመሌክቷሌ።
‹‹ኩሌ ፖርት አዱስ›› በሞጆ የአረንጓዳ ልጂስቲክስ ፕሮጀክት ውስጥ ከሚካተቱ አንደ ፕሮጀክት እንዯሆነ ያስታወቁት መንግሥት (ድ/ር)፣ ግንባታው
በአገሪቱ ውስጥ በተፈጠረው ጦርነትና የተሇያዩ ግጭቶች ምክንያት አራት ግብር ሰብሳቢ ቅርንጫፎች

በተጀመረው የሞጆ ልጂስቲክስ ማዕከሌ ውስጥ እንዯ አንዴ መሠረተ ሌማት ኢትዮጵያ ያሊትንና በበቂ ዯረጃ ያሌጠቀመችበትን የሆሌቲካቸር ምርቶች

ምንም ሳይሠሩ፣ ላልች ቅርንጫፎችም በተገዯበ እንቅስቃሴ ውስጥ ሆነው የተሰበሰበ ገቢ እንዯሆነ

እንዴትጠቀም የሚያዯርግ እንዯሆነ አስታውቀዋሌ፡፡

የሚኒስቴሩ መረጃ ያመሇክታሌ።
ፕሮጀክቱ እ.ኤ.አ. ከ2015 ጀምሮ የቅዴመ አዋጭነት ጥናት በማሪታይም ጉዲዮች ባሇሥሌጣን አማካይነት ተሠርቶሇት እንዯነበር የተገሇጸ ሲሆን፣ በመቀጠሌም
‹‹በአገሪቱ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ገቢን ሇመሰብሰብ በማያመች ሁኔታ ውስጥ የተሰበሰበ ገቢ

በኢትዮጵያና በኔርሊንዴ መንግሥታት መካከሌ ፕሮጀክቱን ሇመተግበር ከፍተኛ ተነሳሽነት ተፈጥሮ የጋራ መግባቢያ ሰነዴ ከሦስት ዓመት በፊት ተፈርሞ

በመሆኑ አፈጻጸሙ የተሻሇ ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ በተጨማሪም አፈጻጸሙ በዙህ ወቅት ግብር ከፋዮቻችን

ነበር፡፡

ብዘ ሰበቦችን ሳያቀርቡ ሇአገራቸውና ሇሔዜባቸው በማሰብ በወቅቱና በትክክሇኛው ጊዛ ግብራቸውን
አሳውቀው በመክፈሊቸው እንዱሁም የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን አመራሮችና ሠራተኞችም
ከምንጊዛውም በሊይ የዕረፍት ጊዛያቸውን ጨምረው በመጠቀምና የገቢ ምንጮችን በዜርዜር በማየት፣
እንዱሁም በቁርጠኝነትና በትጋት ከሌብ መሥራት በመቻሊቸው የተገኘ ውጤት ነው፤›› ብሎሌ፡፡
በተጠቀሱት አራት ወራት ውስጥ ከተሰበሰበው 123.96 ቢሉዮን ብር ውስጥ 80.8 ቢሉዮን ብሩ የተገኘው

ፕሮጀክቱ በዙህ ወቅት የትግበራና የፋይናንስ አዋጭነት ጥናቶች ተሟሌተውሇት የቀረበ እንዯሆነ የተገሇጸ ሲሆን፣ ከግብርና ሚኒስቴር አንስቶ የምዴር ባቡር
ኮርፖሬሽን፣ ከልጂስቲክሰ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ የተውጣጡ ቴክኒካሌ ቲሞቸና ባሇሙያዎች አስተያየት ሰጥተውበት የዲበረ እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡
ፕሮጀክቱ በ50 ሚሉዮን ድሊር በሦስት ምዕራፍ የሚፈጸም እንዯሆነ ያስታወቁት መንግሥት (ድ/ር)፣ የፕሮጀክቱን አስተዲዯር በተመሇከተ በጥምረት (Joint
Venture) ከማስተዲዯር አንስቶ የተሇያዩ አማራጮች እንዯተቀመጡ አስታውቀዋሌ፡፡

ከአገር ውስጥ ታክስ ሲሆን፣ ከውጭ ንግዴ ታክስና ቀረጥ ዯግሞ 43.1 ቢሉዮን ብር መሆኑን የገቢዎች

በሞጆ የልጂስቲክስ ማዕከሌ የሚገነባው የቀዜቃዚ መጋን መሠረተ ሌማት ከሚገነባበት አካባቢ አንስቶ፣ ጂቡቲ ዯርሶ ወዯሚፈሇገው አገር ምርትን ሇመሊክ

ሚኒስቴር መረጃ ያመሇክታሌ።

በሚዯረገው እንቅስቃሴ ውስጥ፣ በተሇይም በማንኛውም ኮንቴይነር ውስጥ የማይጓጓዘትን የሆሌቲካቸርና ተዚማጅ ምርቶች ሇመሊክ የሚያስችለ መሠረተ

በቀጣይም የተሻሇ በመሥራት አገሪቱ ይህንን አስቸጋሪ ወቅት እንዴትሻገር የበሇጠ ርብርብ እንዱዯረግ
የገቢዎች ሚኒስቴር ጥሪውን አስተሊሌፏሌ።

ሌማቶች ግንባታን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ ይህም የባቡር መሠረተ ሌማት፣ የወዯብ ማሽነሪዎችና የተሇዩ ኮንቲይነሮችንና የቀዜቃዚ መጋን የሚጠቀም ነው፡፡
በኢትዮጵያ ማሪታይም ባሇሥሌጣን የልጂስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽሔፈት ቤት ምክትሌ ዲይሬክተር አቶ እውነቱ ታየ በላሊ በኩሌ እንዲስታወቁት፣ የቀዜቃዚ

‹‹ኢትዮጵያውያን ሇአገራቸው ሔይወታቸውን ሇመስጠት በወሰኑበት በዙህ ጊዛ፣ ግብር ከፋዩ ማኅበረሰብ

ማጓጓዣ አገሌግልት ሇማከናወን ከሚያስፈሌጉ የልጂስቲከስ ሠንሠሇት ሥራዎች አንደ ይህ ጥናት ነው፡፡

ሇሚወዲት አገሩ ተገቢውን ግብር በተገቢው ጊዛ በመክፈሌ ግዳታውን እንዱወጣ እያስታወቅን፣ ግብር

የኢትዮጵያ ማሪታይም ባሇሥሌጣን ፕሮጀክቱን በተመሇከተ የማስተባበር፣ ፈንዴ የማፈሊሇግ ኃሊፊነትን እንዯወሰዯ የተገሇጸ ሲሆን፣ ሞጆ ሊይ የሚገነባው

ከፋዩ ማኅበረሰብ ግብር እንዲይከፍሌ መቀስቀስና ማሸበር ፈጽሞ ክሌክሌ ነው፤›› ሲሌ የአስቸኳይ ጊዛ

የቀዜቃዚ ሠንሠሇት መሠረተ ሌማት ወዯ አዱስ አበባ የግብይት ማዕከሊት ከሚያቀርባቸው ምርቶች ባሻገር ወዯ ውጭ ቀጥታ ሇቀዜቃዚ ምርቶች ተብሇው

አዋጅ መምርያ ዕዜ ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓ.ም. ባሳሇፈው የመጀመሪያ ውሳኔው ማሳሰቢያ መስጠቱ

በተጋጁ ኮንቴይነሮች የሚሌክ እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡

ይታወሳሌ።
ፕሮጀክቱ በአገሮቹ መሌካም ፍቃዴ የሚተገበር እንዯመሆኑ መጠን የራሱ የትግበራ አካሄዴ እንዲሇው የተገሇጸ ሲሆን፣ ሆኖም ጥናቱን ያከናወኑት የኔርሊንዴ
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23829

መንግሥትና ኩባንያ ከዓመት በኋሊ ፕሮጀክቱን የመተግበር ዕቅዴ እንዲሊቸው መንግሥት (ድ/ር) ተናግረዋሌ፡፡





አገሪቱ የአቮካድ ምርት ወዯ ውጭ አገሮች መሊክ እንዯመጀመሯ መጠን ይህ ፕሮጀክት በቶል መጀመሩ የተጀመረውን እንቅስቃሴ ሇማጠናከር ጉሌህ አስተዋጽኦ
እንዯሚኖረውና በኢትዮጵያም በኩሌ ከፍተኛ ተነሳሽነት እንዲሇ በመዴረኩ ተገሌጿሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ፡
ttps://ethiopianreporter.com/article/23831



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፡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

