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የዋጋ ንረቱ በዚህ ከቀጠሇ ከኢኮኖሚያዊ ጉዲቱ በተጨማሪ የማኅበራዊ ቀውስ ምንጭ
የመሆን ዕዴለ ሰፉ ነው ተባሇ
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አየር መንገደ የወዯብ-አየር - 8

የአዱሱ መንግሥት ምሥረታ አዲዱስ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችን ያካተተ ነው፡፡ የሚኒስቴር

ከቻሇ ቋሚ የሥራ ዕዴሌ፣ እንዱሁም ዘሊቂ የኢኮኖሚ ዕዴገትን በማረጋገጥ መስመር ይዘናሌ ብሇን መውሰዴ

መሥሪያ ቤቶቹ እንዯ አዱስ መዯራጀታቸው በተሇይ ከኢኮኖሚው አንፃር ምን ያስገኛሌ

እንችሊሇን፡፡ አዱሱን የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች አዯረጃጀት ስንመሇከት ከአሥር ዓመቱ መሪ ዕቅዴ፣

የሚሇው ጥያቄ፣ ሇኢትዮጵያ ንግዴና ዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዲንት መሊኩ እዘዘው

ሇኢኮኖሚ ዘርፈ የተሰጠውን ትኩረት አንዯቃሇሁ፡፡ ከሃያ ሁሇቱ ዘጠኙ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ከኢኮኖሚ

(ኢንጂነር) ሲቀርብሊቸው፣ ከዚህ ጎን ሇጎንም አጠቃሊይ አገራዊ ሁኔታውን በተመሇከተ

ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ ግብርና፣ ቱሪዝም፣ ማዕዴን፣ ኢንደስትሪ፣ ትራንስፖርትና ልጂስቲክስ፣ ሥራና ክህልት፣

ከሰሞኑ ብዙ እየተነገረበት ስሊሇው የአጎዋ ስምምነትና ከዚህ ጋር ተያያዥ ሇሆኑ ጥያቄዎችም

ንግዴና ቀጣናዊ ትስስር፣ ገንዘብና ገቢዎች ሚኒስቴር ናቸው፡፡ በቱሪዝም ሀብት የረዥም ዓመት ታሪክ፣ የዴንቅ

ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዲይ የሆነው የዋጋ ንረትን በተመሇከተም ሰፊ ያሇ

ቅርሶች ባሇቤት፣ ዓሇምን ጉዴ የሚያሰኙ ቁሳዊና መንፇሳዊ እሴቶች ባሇቤቶች ሆነን ያሇንን ሀብት በተገቢው

ምሊሽ የሰጡበት ነው፡፡ እሳቸው የሚመሩት የንግዴ ምክር ቤት ወቅታዊ እንቅስቃሴም በቃሇ

መንገዴ ማስተዋወቅና መሸጥ ባሇመቻሊችን፣ እንዱሁም የቱሪስት መዲረሻዎችን ባሇማስፊፊታችን ከጭስ

ምሌሌሱ ውስጥ ተካቷሌ፡፡ ዲዊት ታዬ ከመሊኩ እዘዘው (ኢንጂነር) ጋር ዯረገው ቆይታ

አሌባው ኢንደስትሪ ማግኘት ያሇብንን የውጭ ምንዛሪ እያገኘን አይዯሇም፡፡ ከ50 እና 60 ዓመታት ያሌበሇጠ

እንዯሚከተሇው ተጠናቅሯሌ፡፡

ዕዴሜ ያሊቸው እንዯ ደባይ ያለ አገሮች በሰው ሠራሽ ቱሪዝም አገራቸውን የዓሇም የቱሪስቶች ማዕከሌ

ሪፖርተር፡- በቅርቡ አዱሱ የመንግሥት ምሥረታ መካሄደ ይታወሳሌ፡፡ የአዱሱ መንግሥት

ማዴረግ ሲችለ፣ በብዙ እጥፌ የተፇጥሯዊ የቱሪስት ሀብቶች መዲረሻ የሆነችውን አገር እንዯሚገባ

የኢኮኖሚ አቅጣጫዎችን ያመሊክታለ የተባለ የተሇያዩ ጉዲዮችም ተጠቅሰዋሌ፡፡ በእርስዎ

አሇማስተዋወቁ የእኛ ጥፊት ነው፡፡ ላሊው አገር አዱስ ታሪክ ሠርቶ ራሱን በዓሇም አዯባባይ በማስተዋወቅ

ምሌከታ ኢኮኖሚውን በተመሇከተ ከአዱሱ መንግሥት ምን ይጠበቃሌ? የሚኒስቴር መሥሪያ

አገሩን የቱሪዝም መዲረሻ ሇማዴረግ ሲጥር እኛ ተፇጥሮ ያዯሇንን፣ አባቶቻችንና እናቶቻችንን ሠርተው ያቆዩትን

ቤቶች አዯረጃጀትና አወቃቀርስ ሇኢኮኖሚው ያሇውን ፊይዲ እንዳት ይታያሌ?

ነገር በማስተዋወቅ የውጭ ምንዛሪ ግኝታችንን ማሳዯግና ከዘርፈ መጠቀም አሇመቻሊችን አጠያያቂ ነው፡፡

ኢንጂነር መሊኩ፡- አስቀዴሞ በተዘጋጀው የአሥር ዓመት መሪ ዕቅዴ መሠረት የአገራችን

በመሆኑም ቱሪዝም ብቻውን በሚኒስቴር ዯረጃ መቋቋሙ መሌካም ነው፡፡ በመተመሳሳይ የማዕዴን ዘርፌ

ተፇጥሯዊና አንፃራዊ ዕዴልች፣ እንዱሁም ኢኮኖሚውን በጥሩ ማሳ ሊይ ሇማነፅ በሚቻሌበት

በሚኒስቴር ዯረጃ ብቻውን መዯራጀቱ ተገቢ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡

የኢንድኔዥያ ባሇሀብቶች በኢትዮጵያ -10

አግባብ ተቃኝቷሌ፡፡ በተሇይም በየጊዜው ከመንግሥት ሰዎች አንዯበት የማይጠፊው አነጋገር

ሪፖርተር፡- የማዕዴን ሚኒስቴር ሇብቻው ሆኖ መውጣቱ ጠቀሜታው እንዳት ይገሇጻሌ?

የግለ ዘርፌ የኢኮኖሚ ሞተር ነው የሚሇውን በሰነዴ ዯረጃ ከማስቀመጥ ባሻገር፣

ኢንጂነር መሊኩ፡- የማዕዴን ሚኒስቴር ብቻውን ሆኖ መዯራጀቱ በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ያሇውን ሰፉ ገበያ

የቅመማ ቅመም ግብይት ጥራት ያስጠብቃሌ - 11

ሇተግባራዊነቱ ፖሇቲካዊ ቁርጠኝነት ይጠይቃሌ፡፡ አገራችን ኢትዮጵያ ሊሇፈት ዓመታት

በአገራችን ሊሇ ዕውቅ የተፇጥሮ የማዕዴን ሀብት መጠቀም፣ እሴት መጨመር፣ የሥራ ዕዴሌ መፌጠርና የውጭ

ባሇሁሇት አኃዝ ዕዴገት አስመዝግባሇች ቢባሌም፣ አብዛኛውና የአንበሳውን ዴርሻ የሚይዘው

ምንዛሪ ግኝትን ማሳዯግ ያስችሊሌ፡፡ ኢትዮጵያ በተፇጥሮ ያሊትን ሀብት እስኪ

ዲሸን ባንክ ሇንግዴ ሥራ ሇሚጓዙ- 8
በአፌሪካ ነፃ የንግዴ ቀጣና -9
የባንክ መመስረቻ ካፒታሌ -9
የሁሇተኛው የቴላኮም አገሌግልት -9
ከቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ምርቶች- 10
የኢትዮጵያን ዯረጃ ያሊሟለ ገቢ ምርቶች -10
ህገ-ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴዎችን ጥቆማ -10
የአጎዋ የንግዴ ዕዴሌ ክሌከሊ የሚያሳዴረው - 10

ምርት ገበያ ከነባር አባሊት በተጨማሪ - 11

መንግሥታዊ ኢንቨስትመንት ነው፡፡ የግለ ዘርፌ በኢኮኖሚው የመሪነት ሚና መጫወት

(ወዯ ገፅ 2 ዞሯሌ)

የማዕዴን ሚኒስቴር በአዱሱ ተሌዕኮው - 11

አሜሪካኖች አጎዋን እንዯ ፖሇቲካ መሣሪያ የሚገሇገለበት መሆኑ ተገሇፀ
አንጋፊው የኢኮኖሚ ምሁር ዯምስ ጫንያሇው (ድ/ር) በአሜሪካ ነው ሁሇተኛና ሦስተኛ
ዱግሪያቸውን የሠሩት፡፡ ስሇአሜሪካኖች የሚያውቁ ምሁር መሆናቸውን ብዙዎች
ይናገራለ፡፡ ውስጣቸውን አውቃሇሁ ስሇሚሎቸው አሜሪካኖች ሲናገሩም ያሇ ይለኝታና
ፉት ሇፉት መሆኑን ይጠቅሳለ፡፡ ከሰሞኑ የአሜሪካ መንግሥት ከሰሃራ በታች ሊለ የአፌሪካ
አገሮች ከፇቀዯው አጎዋ ከተባሇ ከቀረጥና ከኮታ ነፃ የንግዴ ዕዴሌ ተጠቃሚነት ኢትዮጵያ
እንዴትወጣ ማገደ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር የከረመው፡፡ በዚህ መነጋገሪያ ጉዲይ ሊይ ዮናስ
አማረ በበርካታ መገናኛ ብዙኃን አስተያየት በመስጠት ከሚታወቁት አንጋፊ የኢኮኖሚ
ባሇሙያ ዯምስ (ድ/ር) ጋር ያዯረገው ቆይታ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
ሪፖርተር፡- አጎዋ እ.ኤ.አ. በ2025 የሚያበቃ የንግዴ ዕዴሌ ነው፡፡ አሜሪካ ይህንን የንግዴ
ዕዴሌ ሇፖሇቲካ መገሌገሌና ሇፖሉሲ ማስገዯጃ በትርነት መጠቀም ትችሊሇች ወይ?
ዯምስ (ድ/ር)፡- ስሇአጎዋ በምንነጋገርበት ጊዜ ሀቁን እንጂ ዕዴለን ሇማጣጣሌ ፇሌጌ
አይዯሇም የምናገረው፡፡ በማክሮና በማይክሮ ኢኮኖሚ ከፌሇን መነጋገር አሇብን፡፡
በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ የጫማና የጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪዎች መከፇታቸው
ማይክሮ ኢኮኖሚያዊ ገጹ ነው፡፡ አጎዋ ሇሥራ ፇጠራ፣ ሇወጪ ንግዴ ግኝት፣ ሇኤክስፖርት
ዕዴገትና ሇላሊም ያበረከተው አስተዋጽኦ ዯግሞ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ገጽታው ሉባሌ
ይችሊሌ፡፡ በእነዚህ ሁሇት ገጾች ነጣጥሇን ይህንን አሜሪካ ከሰሃራ በታች ሇሚገኙ የአፌሪካ

አገሮች የሰጠችውን የንግዴ ዕዴሌ መመሌከት ይኖርብናሌ፡፡ አጎዋ እ.ኤ.አ. በ2025 የሚያበቃ መሆኑ
ይታወቃሌ፡፡ ይህ የንግዴ ዕዴሌ ከስያሜው ሲጀምር የአፌሪካ ዕዴገትን የሚበይን ዴንጋጌ በአማርኛ ሌሇው
እችሊሇሁ፣ (African Growth and Opportunity Act) አጎዋ ተብል ሲወጣ አገሊሇጹ ራሱ ፖሇቲካዊ ገጽታ
ተሰጥቶት
(ወዯ ገፅ 2 ዞሯሌ)

ገፅ 2
በባንኮች

ሊይ

የወጡ

መመሪያዎች

የሚያሳርፈትን ጫና የሚያመሇክተው ጥናት

ሪፖርተር፡- በአዱሱ የመንግሥት ምሥረታ ሊይ እንዲየነው ከተካተቱ

የዋጋ ንረቱ በዚህ... (ከገፅ 1 የዞረ)

አዲዱስ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች መካከሌ አንደ የመስኖና ቆሊማ

እንቁጠር፡፡ ሰፉ የሚታረስ መሬት፣ አፌሪካን መመገብ የሚችሌ፣ በእንስሳት
ሀብት በአፌሪካ ቀዲሚ በዓሇም ሰባተኛ፣ የዯን ሀብት፣ የማዕዴን ሀብት፣
ሇቱሪስት መስህብ የሆኑ የተፇጥሮ፣ ባህሊዊና ታሪካዊ ቅርሶች፣ ከዲልሌ

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በቅርቡ ያወጣቸው ተከታታይ መመሪያዎች፣ በባንክ ኢንደስትሪው ሊይ

እስከ ራስ ዲሸን ሁለም የአየር ንብረቶች መገኛና ላልች፣ እንዱሁም ያሇን

የሚያሳርፈትን ጫና የሚያመሇክት ጥናት ያስጠናው የኢትዮጵያ ባንኮች ማኅበር ጥናቱን

የሰው ኃይሌ ሉሰማራ የሚችሌበት መንገዴ ቢፇጠር ኢኮኖሚያዊ

ሇብሓራዊ ባንክ ሉያቀርብ ነው፡፡

ተጠቃሚነቶችን ይረጋገጣሌ፡፡ የሔዝብ ብዛት ዕዴገታችንን ተመሌከተው፡፡

ማኅበሩ ከነሏሴ 2013 ዓ.ም. ጀምሮ በተከታታይ የወጡት መመሪያዎች በኢንደስትሪው ሊይ

ከ35 ዓመታት በፉት ከ40 ሚሉዮን አንበሌጥም ነበር፡፡ ዛሬ በሦስት እጥፌ

የሚያሳርፈትን ጫና በመሇየት መመርያዎቹ ዲግም እንዱፇተሹ የሚሌ ጥያቄውን ከጥናቱ ጋር

አዴገን 115 ሚሉዮን ዯርሰናሌ፡፡ ዓመታዊ የ2.5 በመቶ ዕዴገትን

አያይዞ ሇኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ በሚቀጥሇው ሳምንት ያስገባሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡

ስትመሇከተው እ.ኤ.አ. በ2030 ወዯ 150 ሚሉዮን እንዯርሳሇን፡፡ እንዱሁም

ማኅበሩ ባስጠናው ጥናት መሠረት፣ መመሪያዎቹ በዋናነት የዋጋ ግሽበትን ሇመቀነስ ፊይዲ

እ.ኤ.አ. በ2050 የሔዝብ ብዛት ከ200 ሚሉዮን ይሌቃሌ፡፡ ስሇዚህ የሔዝብ

ይኖራቸዋሌ የተባሇ ቢሆንም፣ በተግባር አንዲንድቹ ሇዋጋ ንረት መባባስ ምክንያት ይሆናለ፡፡

ብዛት እየጨመረ ቢሄዴ ከተሜነት ይስፊፊሌ፡፡ የግብርና መሬቶች የከተማ

በመሆኑም መመሪያዎቹ ሉያሳዴሩ የሚችለት ጫና ጎሌቶ ከመታየቱ በፉት መፌትሓ የሚያሻቸውን

መሬት ይሆናለ፡፡ የገጠሩ ሰው ከአራሽነት ወዯ ከተሜነት ይቀራሌ፣ ፌጆታ

ጉዲዮች በማመሊከት ማስተካከያ እንዱዯረግ የሚጠቁም ነው፡፡

ይጨምራሌ፡፡ ታዱያ ይህንን የሔዝብ ብዛት ሉመግብ የሚችሌና ይህንን

ጥናቱ ከተመሇከታቸው የመመርያዎቹ ዋና ዋና ነጥቦች መካከሌ ባንኮች በብሓራዊ ባንክ

ኢኮኖሚ ሉሸከም የሚችሌ የምርታማነት ፖሉሲ ግዴ ይሇናሌ፡፡ ሇምሳላ

የሚያስቀምጡት የመጠባበቂያ ገንዘብ ከአምስት ወዯ አሥር በመቶ ይዯግ የሚሇው አንደ ነው፡፡

ከቅርብ ጊዜ ወዱህ መንግሥት ሰፊፉ የእርሻ መሬቶችን በኩታ ገጠም ስንዳ

የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ይህንን ያዯረገው የዋጋ ንረቱን ሇመቆጣጠር አጋዥ ይሆናሌ በሚሌ

እንዱመረት በማዴረግ ተስፊ ሰጪ ነገሮችን እያየን ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ እኮ

ነው፡፡ የማኅበሩ ምሌክታ ግን አሁን ባሇበት ሁኔታ የዋጋ ንረቱን የሚያባብሰው ይህ ብቻ

የእኛ አገር ነገር ሁሇት ጽንፍች ይሆንብናሌ፡፡ ይህም ማሇት ሰፉ መሬት፣

አሇመሆኑን ያሳያሌ፡፡

የውኃ ማማ እያሇን በየዓመት 500 ሚሉዮን ኩንታሌ ስንዳ ማስገባት፣ 600

ሇምሳላ ብዴር ተከሌክሎሌ፡፡ ነገር ግን ብዴር ሁሇት ገጽታ ያሇው በመሆኑ አንደ የዋጋ ንረቱን

ሚሉዮን ሉትር ዘይት ማስመጣት ምን ማሇት ነው?

የሚጨምር ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ብዴር ያሇመኖሩን ሰው ሲያውቅ ዯግሞ የያዘውን ዕቃ

አሁን የምንጎበኘው የተፇጥሮ ሀብታችን በእኛ ጥረት ወዯ ዲቦ የሚቀየር

ሊሇመሸጥ ዕቃውን ይይዛሌ፡፡ ስሇዚህ እንዱህ ያለ ነገሮችም ሇዋጋ መጨመር ምክንያት ይሆናሌ

ነው፡፡ እኛ ኅብረተሰቡን የማንመግብበት ከሆነ የመኖሩ ፊይዲ ምንዴነው?

የሚሌ ሏሳብ በመሰንዘር ብዴር በተከሇከሇበት ሁኔታ የመጠባበቂያ ገንዘብ መጠኑን መጨመር

የእኛስ መማር ሇአገሪቱ

ባንኮችና ቢዝነሶች ሊይ አሊስፇሊጊ ጫና የሚፇጥር መሆኑን ጠቁሟሌ፡፡

በየዓመቱ እየወጣ አገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ዯረጃ የተፇጥሮ ሀብቷ ወዯ

በመሆኑም ባንኮች በብሓራዊ ባንክ የሚያስቀምጡትን የመጠባበቂያ ገንዘብ ከአምስት በመቶ ወዯ

ጥቅም የሚቀየርሊት ያጣችው ሇምን ይሆን? የተማረውን ትምህርት

አሥር በመቶ ማሳዯጉ እንዯተባሇው የዋጋ ንረቱን ሇመቆጣጠር ያስችሊሌ የሚሌ እምነት

ከወረቀትና ከጋዋን ባሻገር ችግር ፇቺ መሆን ያሌቻሇው ሇምንዴነው? ብሇን

እንዯላሇውም ይህንን ያመሇክቱሌኛሌ ያሊቸውን ሏሳቦች በጥናቱ አካቷሌ፡፡

መጠየቅ ያሇብን ይመስሇኛሌ፡፡ በየዓመቱ የመጀመርያ ዱግሪ ምሩቃንን

አሁን ባሇበት ሁኔታ የመጠባበቂያ ገንዘብ መጠኑ መጨመሩ ተገቢ እንዲሌሆነ የሚያመሇክተው

ትተን በሁሇተኛና በሦስተኛ ዱግሪ የሚመረቁ ብዙ ምሁራን እያየን ዯስ

የማኅበሩ መረጃ፣ ብዴር እንዱቆም ተዯርጎና ኢኮኖሚው ውስጥ የሚዘዋወረው የገንዘብ መጠን

ቢያሰኘንም፣ የጥናት ወረቀታቸው መዯምዯሚያ ሊይ የሚቀመጠው እነሱን

ተገዴቦ እያሇ እንዯገና መጠባበቂያ ገንዘብን ወዯ አሥር በመቶ ማሳዯግ አግባብና ወቅቱን የጠበቀ

ባሇ ዱግሪ ከመሆን በሊይ አገራዊ ችግር የሚፇታ የሚሆንበት መንገዴ

መመሪያ እንዲሌሆነ በጥናቱ አንፀባርቋሌ፡፡

ቢፇጠር ዯስ ያሰኛሌ፡፡

ላሊው ጥናቱ የተመሇከተው የመመሪያው ክፌሌ ባንኮች ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሪ 50

ሪፖርተር፡- ግብርናን በተመሇከተ ከሰጡት ማብራሪያ በተጨማሪ

በመቶውን ሇኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ እንዱያቀርቡ የሚያስገዴዯውን ነው፡፡

የኢንደስትሪው ዘርፌስ እንዳት መታየት አሇበት ይሊለ?

አሁን ሊሇው የዋጋ ንረት ዋናው ምክንያት የአቅርቦት እጥረቱ ከፌተኛ ከመሆኑ ጋር የተያዘ ነው፡፡

ኢንጂነር

ይህንን ከሚያባብሱ ምክንያቶች ውስጥ አንደ ባንኮች ሇብሓራዊ ባንክ ያቀርቡ የነበረው የውጭ

ኢንደስትራሊይዜሽን የህሌውና፣ የመኖርና ያሇ መኖር፣ እንዱሁም ከቅኝ

ምንዛሪ መጠን ከ30 በመቶ ወዯ 50 በመቶ በማዯጉ እንዯሆነ ጥናቱ ይጠቁማሌ፡፡ ይህ መመርያ

ግዛት የመሊቀቅ ውሳኔ ነው ባይ ነኝ፡፡ ጥሬ የግብርና ምርትና የእንስሳት

ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ሇማቀዝቀዝ ያሇመ ቢሆንም፣ በቂ አቅርቦት በአገር ውስጥ በላሇበት

ሀብት ኤክስፖርት እያዯረጉ፣ እሴት ያሌተጨመረበት ማዕዴን ኤክስፖርት

ከውጭ የሚገባውን ምርት በዚህ መገዯብ አይቻሌም የሚሌ ሏሳብ ተቀምጧሌ፡፡

እያዯረጉ፣ ያሇቀሇት የፊብሪካ ውጤትና

በላሊም በኩሌ የውጭ ምንዛሪ ዋጋው በዚህ ዯረጃ እያዯገ መሄዴ ሇዋጋ ንረቱ መንስዔ ሉሆን

አያስኬዴም፡፡

መቻለንና ይህም መንግሥትንም ጭምር ተፅዕኖ ውስጥ ሉከተው ይችሊሌ የሚሌ ምሌከታም

የሚረጋገጠው በተፇጥሮ ሀብት መታዯሌ ሳይሆን፣ ያሊቸውን የተፇጥሮ

በማኅበሩ በኩሌ ተዲሷሌ፡፡

ሀብት ኢንደስትሪ በማስፊፊት እሴት መጨመር ሲችለ ብቻ ነው፡፡

የውጭ ምንዛሪው በዚህ ፌጥነት እያዯገ መሄዴ መንግሥት የውጭ ዕዲ ሇመክፇሌ የሚያወጣውን

በግብርናና በማዕዴን ምርት ሊይ በአብዛኛው መሠረት ያዯረገው

ወጪ እንዱጨምር እንዱሁም እንዯ ማዲበሪያና የመሳሰለ ምርቶች ሊይ ዴጎማ ሲሰጥ ወጪው

ኤክስፖርታችን በአሥር ዓመቱ መሪ ዕቅዴ ሊይ በተጠቀሰው አግባብ

እንዱያዴግ ያዯርጋሌ በሚሌ መመርያው ይፇጥራሌ ያሇውን ተፅዕኖ ሇማሳየት ሞክሯሌ፡፡

በፌጥነትና በጋሇ ስሜት በኢንደስትሪ ምርቶች መቀየር በምንችሌበት

የውጭ ምንዛሪው የመጨመር ፌጥነት በዚሁ ከቀጠሇ አሁንም ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ዋጋቸው

መንገዴ መሥራት አሇብን፡፡ ሇም መሬትና ውኃ ይዘን ተኝተን ስሇረሃብ

እንዱጨምር ከማዴረጉም በሊይ አሁንም አቅርቦቱ በላሇበት ሁኔታ ከውጭ የሚገባው ዕቃ ዋጋ

የምናወራ ከሆነ፣ ይህንን ሁለ የዯን ሀብትና መሬት ይዘን በየዓመቱ አሥር

ከመጨመር ይሌቅ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ፌሊጎቱን ይቀንሳሌ ማሇት እንዯማይቻሌም

ቢሉዮን ብር የሚያወጣ የቤትና የቢሮ ዕቃ ከቻይና የምናስመጣ ከሆነ፣

ይጠቁማሌ፡፡

ታዱያ እንዳት ነው በየዓመቱ ተመርቆ የሚወጣውን ሰው ሥራ

ከውጭ የሚገባውን ምርት የሚተካ አገር ውስጥ ስሇላሇ ከውጭ የሚገባን ዕቃ ሇመቀነስ ተብል

የምናስይዘው? ይህንን ሁለ ምርት የምናስመጣበት የውጭ ምንዛሪስ ከየት

የተሰጠው ምክንያት የማይሠራ መሆኑ ታሳቢ መዯረግ አሇበት በማሇት ባንኮች ከሚያገኙት የውጭ

ይመጣሌ? በኤክስፖርታችንና በኢምፖርታችን መካከሌ ያሇውን፣ በጥቁር

ምንዛሪ 50 በመቶውን ሇብሓራዊ ባንክ ማስገባት አሇባቸው የሚሇው መመርያ ጫናው አጠቃሊይ

ገበያና በመዯበኛ የባንክ አገሌግልት መካከሌ ያሇውን የምንዛሪ ዋጋ ሌዩነት

ኢኮኖሚው ሊይ ይሆናሌ የሚሌ ሥጋቱን ያስቀምጣሌ፡፡

ማጥበብ የሚቻሇው ኢንደስትሪ በማስፊፊት፣ ገቢ ዕቃዎችን በአገር ውስጥ

በማንኛውም ዘርፌ ሊይ የአገር ውስጥ አነስተኛ በመሆኑ ከውጭ ምርቶች ይገባለ፡፡ የውጭ

በማምረትና በአገር ውስጥ የማይገኙ ውስን ጥሬ ዕቃዎች ሇፊብሪካዎች

ምርቶችን እንዲይገቡ እንዱህ ባሇው መመሪያ መገዯብ አዲጋች እንዯሆነ ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡

ግብዓት

ሇምሳላ የተጠቀሰው ስንዳ ነው፡፡

ኢንደስትሪዎች ገበያ እንዱያገኙ፣ ሌምዴ እያካበቱና ጥራት እያረጋገጡ፣

የአገር ውስጥ የስንዳ ምርት ዝቅተኛ በመሆኑ እንዱሁም እየጨመረ ከመጣው የሔዝብ ቁጥር ጋር

በይዘትና በዋጋ ተወዲዲሪ ሆነው በዓሇም አቀፌ ገበያ ራሳቸውን ቀና

የሚጣጣም ባሇመሆኑ የዋጋ ንረቱን አሁን በመጡት መመሪያዎች ብቻ መቆጣጠር የማይቻሌ

አዴርገው መሄዴ ያስችሊቸዋሌ፡፡

መሆኑን ማኅበሩ ጠቁሟሌ፡፡ እንዱህ ባለ መመሪያዎች የዋጋ ንረቱን ጋብ ማዴረግ ስሇማይቻሌ

በመሆኑም አዱሱ መንግሥት በኢንደስትሪው በኩሌ በጥራት፣ በብዛትና

መመሪያዎቹ በዴጋሚ መፇተሽ አሇባቸው ብሎሌ፡፡

በዋጋ ተወዲዲሪ የሆኑ አምራች ኢንደስትሪዎችን፣ እያዯገ የሚመጣውን

በዚህ የመመሪያው ክፌሌ ሊይ ላሊው እንዯ ሥጋት የተወሰዯው ባንኮች ከሚያገኙት የውጭ

የሔዝብ ብዛት ሉሸከም በሚችሌበት አግባብ

ምንዛሪ 50 በመቶ የሚሆነውን እየሰጡ በቀጠለ ቁጥር ባንኮቹ ሊይ ኪሳራ ስሇሚያስከትሌ ይህንን

ከቢሮክራሲ በመሊቀቅ ይሠራሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ በተጨማሪም የግለ

ሇማካካስ የአገሌግልት ዋጋቸውን ከፌ ሇማዴረግ ሉገዯደ የሚችለ መሆኑንም ያመሇክታሌ፡፡

ዘርፌ ከአገሌግልት ይሌቅ ወዯ አምራች ዘርፈ

ባንኮች ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሪ 50 በመቶውን ሇብሓራዊ ባንክ ሰጥተው 40 በመቶውን

በተቀናጀና ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ አምራቾች የሚበረታቱበት መንገዴ

ሇሊኪዎች አበዴረው በአሥር በመቶ ወጪያቸውን ሉሸፌኑ አይችለም፡፡ ስሇዚህ ባንኮች

ተፇጥሮ ኤክፖርታችን የኢንደስትሪ ምርቶችን እንዱያበዛ ብርቱ ጥረት

የአገሌግልት ዋጋቸውን ሲጨምሩ የዋጋ ንረቱን መሌሶ ያባብሰዋሌ የሚሌ ሥጋት ስሊሇ ብሓራዊ

ይጠይቃሌ፡፡ በተሇይ ምግብ ነክ ኢንደስትሪዎች የሚጠይቁትን ዓሇም አቀፌ

ባንክ መመሪያውን እንዱፇትሽ ይፇሌጋለ፡፡

የጥራትና የንፅህና መሥፇርት በማሟሊት ጥራት ባህሌ እንዱሆን መሥራት

እንዯ ጥናቱ ከሆነም እንዯውም የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከ30 በመቶ ወዯ 50 በመቶ የሚያስቀይር

አሇብን፡፡ አንዲንዴ ምርቶች እኛው አገር ተመርተው ‹‹ኤክስፖርት

መሠረታዊ ምክንያት አሌተሰጠም፡፡ እነዚህ ነገሮች ተጣምረው ሲታዩ የባንክ ዘርፈን ይጎዲለ፣

ስታንዲርዴ›› ይሊለ፡፡ ይህ ዯግሞ የትም አገር ቢሄዴ ዯረጃውን የጠበቀ ነው

የማረጋጋት ሚናም የሊቸውም ወዯሚሌ መዯምዯሚያም የሚወስዴ ነው ተብሎሌ፡፡

ሇማሇት ነው፡፡ የአገር ውስጥ ዯንበኞችም ይህንን ጥራት ይፇሌጋለ፡፡

ላሊው የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ሉመሇከተው ይገባሌ የተባሇውና ማኅበሩ ነገሩ በዴጋሚ

በተጨማሪም መንግሥት በራሱ ጥናት የሇያቸው የኢንደስትሪ ማነቆዎች

መታየት አሇበት ብል የጠየቀው፣ በዚህ መመርያ ዙሪያ ባንኮች ከሚሰጡት ብዴር በየዓመቱ

አለ፡፡ ኤላክትሪክ፣ መሬት፣ ቢሮክራሲ፣ ግብዓት፣ የውጭ ምንዛሪ፣ ብቁ

የአንዴ በመቶ ቦንዴ ግዥ መፇጸም አሇባቸው የሚሇው ነው፡፡ የማኅበሩ

የሰው ኃይሌና ላልችም፡፡ በአሠራር፣ በመመርያ፣ በፖሉሲ መፇታት
(ወዯ ገፅ 4 ዞሯሌ)

መሊኩ፡-

ወዯ

ምንጊዜም

ሉውለ

ምን ጠቀማት? ይህ ሁለ የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ

ኢንደስትሪው

ቢሆን

በሚችለበት

ስንመጣ

እምነት

ዘይት እያስመጡ መቀጠሌ

የአገሮች

መንገዴ

በእኔ

የኢኮኖሚ

በቁጠባ

የበሊይነት

ስንሠራ

ነው፡፡

ባሇሀብቱን በመዯገፌ
እንዱሄዴ በተጠና፣

የሚችለትን አፊጣኝ መፌትሓ መስጠት፣ ጊዜ ሉወስደ የሚችለትን ዯግሞ
ያሇ አዴሌኦ በቁጠባ መሥራት የሚቻሌበትንና ያሇ እጅ መንሻ እንዱሠራ
የሚቻሌበት ሲስተም መዘርጋት አሇበት፡፡

አካባቢ ሚኒስቴር ይገኝበታሌ፡፡ በዚህ ሊይ ያሇዎት ምሌከታ ምንዴነው?
ኢንጂነር መሊኩ፡-

የመስኖና ቆሊማ አካባቢ ሚኒስቴር በዚህ ዯረጃ

መዯራጀቱ፣ ያሌታረሰ ዴንግሌ የሆነውን ቆሊማውን የአገራችን ክፌሌ
በመስኖ በማሌማት በዓመት ሁሇትና ሦስት ጊዜ በማምረት በጥጥ፣
በሰሉጥ፣ በእንስሳት መኖና ላልችም ምርቶች ዕዴገት በትኩረት ሉሠራ
እንዯሚቻሌ ነው፡፡ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር የሚኖረው መሰናሰሌ
ተስፊዬን ትሌቅ አዴርጎታሌ፡፡ ክብርት ፕሬዚዲንት በዘንዴሮ የፓርሊማ
መክፇቻ ንግግራቸው ኢኮኖሚውን በተመሇከተ ያለትን ችግሮች
አጽንኦት ሰጥተው ከመናገር ባሻገር፣ ሉሠሩ የታቀደትንም ሳይገሌጹ
አሊሇፈም፡፡ የጠቀሷቸው ጉዲዮችም ግብርናው የዝናብ ጥገኛ መሆኑን፣
የኑሮ ውዴነት ከባዴ እንዯሆነ፣ ሰፉ የሆነ ሥራ አጥነት መኖሩን፣ ከውጭ
የሚገቡት ምርቶች በአገር ውስጥ አሇመተካታቸው፣ የኢንደስትሪ፣
የማዕዴንና የቱሪዝም ዘርፍች ዕዴገት እንዯሚፇሌጉ ተናግረዋሌ፡፡
እንግዱህ በወረቀት የሰፇረውን የአሥር ዓመት መሪ ዕቅዴ ሇማሳካት፣
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች በተቋቋሙበት ዓሊማ ሌክ አንዴ ዯረጃ ከፌ
እያለ መሄዴ እንዲሇባቸው፣ ጊዜያዊ ችግሮችን በጊዜያዊ መፌትሓ
እየሸፇኑ ከመሄዴና ከእሳት ማጥፊት ሥራ ወጥተን በሥሌታዊ ዕቅዴ
(Strategic Thinking) ቅዯም ተከተሌ አውጥቶ፣ ውስጣዊና ውጫዊ
ዕዴልችን በመጠቀም ጠንክሮ መሥራት ያስፇሌጋሌ፡፡
ሪፖርተር፡- እንዱህ ያለ ተስፊዎችን ከማሳከት አኳያ በርካታ መስተካከሌ
ያሇባቸው ጉዲዮች አለ፡፡ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፌሌ እየተካሄዯ ያሇው
ጦርነትም ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ ኢኮኖሚውን በሚፇሇገውን ዯረጃ
ሇማዴረስ ምን መዯረግ አሇበት ይሊለ?
ኢንጂነር መሊኩ፡- በእኔ እምነት አሁን የአገራችንን ፖሇቲካዊ ሁናቴዎች
ተስተካክሇው መንግሥትም ሔዝብም ወዯ ኢኮኖሚውና ጠንክሮ ወዯ
መሥራት ትኩረት ካዯረግን በተሰጠን የተፇጥሮ ፀጋ፣ ባሇን የሰው ኃይሌ
የማዯግ ዕዴሊችን ሰፉ እንዯሆነ ይሰማኛሌ፡፡ ይህንን ተስፊ በማሳካት
አዱሱ መንግሥት የዜጎችን በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሶ የመሥራት
ነፃነትን ማረጋገጥ፣ ብሓርና ሃይማኖት ተኮር የሆኑ የአኮኖሚ
እንቅስቃሴዎችን፣ አስተሳሰቦችንና አሠራሮችን ማፅዲት፣ መንግሥት
ሲቀየር የማይቀየር አሠራርና ሲስተም መዘርጋት ያስፇሌጋሌ፡፡ የ3,000
ዘመን ባሇታሪኮች በየጊዜው እንዯ መንግሥት ሁኔታ የሚቀያየር ሥርዓት
ውስጥ መኖራችን ተገቢ ባሇመሆኑ በአሠራር ሇመቀየር ማተኮር አሇበት
ብዬ አምናሇሁ፡፡ በሰሜኑ የአገራችን ክፌሌ ያሇው የሔግ ማስከበር ዘመቻ
መንግሥት ሳይወዴ የገባበት በመሆኑ ኢኮኖሚያዊ ጉዲቱ ጊዜው በረዘመ
ቁጥር የሚያሳብጠን እንዲይሆን ትኩረት መስጠት፣ በኋሊም የአገሪቱ
ዴኅረ ጦርነት ኢኮኖሚ እንዳት እንዯሚያገግም አስቀዴሞ እንዯ ንስር
ዕይታ መንግሥት እያሰበበት ነው ብዬ እገምታሇሁ፡፡ ሰሊም ባመኖሩ
እንኳንስ አዲዱስ የቱሪዝም መዲረሻ ሌናሰፊ ነባሮቹንም የምናጣቸው
ከሆነ፣ መሬት ሳይታረስ ፆም የሚያዴር ከሆነ በዚያው ሌክ ምግባር
ብሌሹነት ከተስፊፊ ዕቅዲችን ሊይሳካ ይችሊሌ፡፡
ሪፖርተር፡- ወዯ ላሊ ጥያቄ ሌውሰዴዎ፣ በኢትዮጵያ በብሓራዊ ባንክ
የሚወጡ መመርያዎች በባንኮች አሠራርና በግለ ዘርፌ እንቅስቃሴ ሊይ
ተፅዕኖን ያሳዯረ ነው የሚሌ ምሌከታ ያሊቸው ወገኖች አለ፡፡ በተሇይ
በቅርቡ ተከታታይ መመርያዎች ሊይ ተፅዕኖ አሊቸው እየተባሇ ስሇሆነ
እርስዎ ምን ይታይዎታሌ?
ኢንጂነር መሊኩ፡- ብሓራዊ ባንካችን በተሇይ ባሇፈት ሦስት ዓመታት
ከ70 ያሊነሱ አዋጆች፣ ዯንቦችና መመርያዎች እንዱፀዴቁ፣ እንዱሻሻለና
እንዱወጡ በማዴረግ ከፊይናንስ ተቋማት ጋር ያሇውንም ግንኙነት
እያጠናከረ እንዲሇ ይሰማኛሌ፡፡ በተሇይ ባንኮች ከሚያበዴሩት ብዴር 27
በመቶ ቦንዴ መግዛታቸው ብዙዎቹን አጉብጧቸው እንዯነበር የሚታወስ
ነው፡፡ በአገራችን የመታወቂያ ሥርዓት አሇመኖርና ማንነት ከአንዴ
የተወሰነ መሇያ ቁጥር (Personal ID) ጋር አሇመያዙ፣ ሔገወጥ የገንዘብ
ዝውውርና ላልች ወንጀልችን በገንዘብ በመዯገፌ ያሇው ተጋሊጭነት
ሰፉ እንዯሆነ ጥያቄ የሇውም፡፡ በተሇይም ከላልች አገሮች አንፃር በጥሬ
ገንዘብ በብዛት የምንገበያይ በመሆኑና አብዛኛው የአገሪቱን ክፌሌ ነዋሪ
በገጠር በመኖሩ፣ በቴክኖልጂ የገንዘብ አጠቃቀም እንግዲ ስሇሆነ
ችግሮቹን ውስብስብ ያዯርጉታሌ፡፡ በቅርቡ በብሓራዊ ባንክ የወጡት
መመርያዎች የመጠባበቂያ ገንዘብ መጠን፣ የቦንዴ ግዥ፣ የዲያስፖራ
አካውንት፣ የውጭ ምንዛሪ አጠቃቀም፣ እንዱሁም ሁለም ባንኮች ብዴር
እንዲይሰጡ መታገዲቸው በባንኮች አሠራር በተበዲሪ ዴርጀቶች ተገማች
ባሇመሆኑ ትንሽ ያስዯነግጣሌ፡፡
ሪፖርተር፡- እንዳት?
ኢንጂነር መሊኩ፡- ብሓራዊ ባንከ ብዴር እንዲይሰጥ ካሇ በኋሊ በዘርፌ
በዘርፌ እየፇቀዯ መሄደ በመሌካምነት የሚታይ ቢሆንም፣ ከመጀመርያው
ውሳኔው ሲወሰን እነዚህ ሁለ ግምት ውስጥ መግባት ነበረባቸው ባይ
ነኝ፡፡ ቡና በሚቀሇምበት፣ ሰሉጥ በሚሰበሰብበት፣ የአበባ ምርት ሇገበያ
በሚቀርብበት ጊዜ ብዴር አግዯህ እንዯገና ስትፇቅዴ ምናሌባትም እኮ
ምርቶች ተጎዴተው ይሆናሌ፡፡ የእኔ ሏሳብ ውሳኔዎች ሲወሰኑ እንዯ
ሁሌጊዜው ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር የመመካከር ባህሌ መዲበር
አሇበት፡፡ ውሳኔው ሇምን እንዯተወሰነ የሚቀመጡ ምክንያቶች ቢኖሩም፣
ባሇዴርሻ አካሊት ተነጋግረው ሇአገር የሚበጀውን ዕውቀት ሰብስቦ ውሳኔ
መስጠቱ ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ ብሓራዊ ባንክም ይህንን ያምንበታሌ
(ወዯ ገፅ 5 ዞሯሌ)

ገፅ 3
አሜሪካኖች አጎዋን እንዯ ... (ከገፅ 1 የዞረ)

ዯምስ (ድ/ር)፡- አሜሪካኖች ሇአፌሪካ አጎዋን ሲፇቅደ በመጀመርያም ከዕዴለ ውጪ ያዯረጓቸው ምርቶች አለ፡፡ አንደ ስኳር ሲሆን
ላሊው ዯግሞ ጥጥ ነው፡፡ አሜሪካኖች ከእኛ የሚወስደት በብዛት ቡና ሲሆን፣ ጥቂት ጥራጥሬና የቅባት እህሌም ይገዛለ፡፡ ቡና ወዯ
አሜሪካ የሚገባው ከአጎዋ ውጪ ጭምር ነው፡፡ በዕርዲታ የሚሌኩትን ስንዳ ጨምሮ፣ በአቅም ግንባታና በተሇያዩ ፕሮጀክቶች

ነው የፀዯቀው፡፡ እኔ በግላ ይህን አገሊሇጽ አሌቀበሇውም፡፡ ሇ38 የአፌሪካ አገሮች ከ6,000 በሊይ ምርቶችን ወዯ አሜሪካ ከቀረጥና አሜሪካኖቹ ሇኢትዮጵያ እናቀርበዋሇን የሚለት ዴጋፌ በሙለ ሇኢትዮጵያ ያስገኘው ተጨባጭ ዕዴገት አሇመኖሩን በብዙ ጥናቶቼ
ከታሪፌ ነፃ ማስገባት እንዱችለ ተብል የወጣ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ይህን ዕዴሌ እ.ኤ.አ. በ2000 የተቀሊቀሇች ሲሆን፣ በየአምስት

ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ በግብርና ዘርፌ የሚሠሩትንም ሆነ በላልች አካባቢዎች ያለ ፕሮጀክቶቻቸውን በረዥሙ የሥራ ሌምዳ ሇማጥናት

ዓመቱ ሇሦስት ጊዜ ታዴሶ እስከ 2015 ዓ.ም. ከዘሇቀ በኋሊ ነበር እስከ እ.ኤ.አ. 2025 እንዱራዘም የተዯረገው፡፡ ነገሩ ፖሇቲካ

ችያሇሁ፡፡ ይህ ሁለ አዯረግን የሚለት ዴጋፌ ጥቂት ከሚባሌ ዕገዛው ውጪ ሇኢትዮጵያ ከዴህነት መውጣት የጣሇው መሠረት የሇም፡፡

ስሇሆነ አሜሪካኖቹም ይወደታሌ፡፡ ሇዚያ ነው ተዯጋግሞ ሲራዘም የቆየው፡፡ ሇመጨረሻ ጊዜ ሇ10 ዓመታት ከመራዘሙ በፉት
ወይም እስከ 2015 ያሇውን የአፌሪካ አገሮችን የዚህ ንግዴ ዕዴሌ ተጠቃሚነት ስናይ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ የ38 አገሮች በሙለ
የተጠቃሚነት አኃዝ እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡

ሪፖርተር፡- የአጎዋ ዕዴሌ በመዘጋቱ በሥራ ፇጠራና በኢንቨስትመንት ሊይ የሚኖረውን ጉዲት መግሇጽ ይቻሊሌ?
ዯምስ (ድ/ር)፡- አጎዋ ቢዘጋ በኢንቨስትመንትና በሥራ ፇጠራ ሊይ ችግር አሇው የሚለ ወገኖች አለ፡፡ ሲጀመር እኔ የማምነው

ኢትዮጵያ እስከዚያ ጊዜ ዴረስ ምንም አሌተጠቀመችም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ከሁለም አገሮች ወዯ አሜሪካ ሲገባ የቆየው ሸቀጥ ከ90

የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ወይም ኤጀንሲ ተብል የሚጠራው ተቋም ተገቢውን ሚና ሇመጫወት ይችሊሌ ብዬ አሊምንም፡፡ ኢትዮጵያ

በመቶ በሊይ ዴፌዴፌ ነዲጅ ዘይት ነበር፡፡ አሜሪካኖቹ ዋና ግባቸው ከአፌሪካ የነዲጅ ዘይት መቅዲት ነበር፡፡ ይህንን ግብ ይዘው

እንዯ ሼክ አሌ አሙዱ ያለ አገር በቀሌ ቱጃሮችን መፌጠር ያስፇሌጋታሌ፡፡ በኢንቨስትመንት ስም ድሊር ይዘው የሚመጡ የውጭ ሰዎችን

ነው የንግዴ ዕዴለን ሇአፌሪካ ሰጠን ሲለ የቆዩት፡፡ ከሰሃራ በታች ያለ አገሮች በዚህ የንግዴ ዕዴሌ በመጠቀም ወዯ አሜሪካ

ሇማማሇሌ መሞከሩ አይከፊም፡፡ ነገር ግን ዕዴገታችን መመርኮዝ ያሇበት በውጭዎች ሳይሆን፣ በአገር በቀሌ ሥራ ፇጣሪዎችና ባሇሀብቶች

የሊኩት የግብርና ምርት እዚህ ግባ የሚባሌ አሌነበረም፡፡ ከግብርና ዘርፌ በአጎዋ የንግዴ ዕዴሌ ሁለም የአፌሪካ አገሮች

ሊይ ነው፡፡ በኢትዮጵያ የውጭ ኢንቨስተሮችን ሇመዯገፌ የሚዯረገውን ጥረት ያህሌ ሇአገር በቀሌ የሥራ ሰዎች ዴጋፌ አይዯረግም፡፡

የተጠቀሙት ከሦስት በመቶ በሊይ አሌነበረም፡፡ የአውሮፓ ኅብረት ሇአፌሪካ አገሮች የተሰጠው ከጦር መሣሪያ ውጪ ሁለንም

ስሇዚህ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሚባሇውን ሇሁሇት ከፌሊችሁት ሇምን የአገር ውስጥ ባሇሀብቶችን የሚያበረታታ ራሱን የቻሇ ተቋምን

ሸቀጥ ማስገባት ይቻሊሌ በማሇት የፇቀዯው (Everything But Arms) የተባሇው ተመሳሳይ ከቀረጥ ነፃ የንግዴ ዕዴሌ አትፇጥሩም ብዬ ሇመንግሥት ሰዎች ምክረ ሏሳብ አቅርቤ አውቃሇሁ፡፡
ሇአፌሪካዊያን በተሻሇ መንገዴ መጥቀሙን አንዲንዴ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ይህንን ዕዴሌ አሥር እጥፌ ከአጎዋ በሊይ
እንዯተጠቀሙበት ይነገራሌ፡፡ ከምሥራቅ አፌሪካ ብዙ ተጠቅማበታሇች የምትባሇው ኬንያ ብትሆንም፣ የእሷም ቢሆን ከአጠቃሊይ
ኢኮኖሚዋ አንፃር እዚህ ግባ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ኢትዮጵያ ኬንያን ተከትሊ በጨርቃ ጨርቅና በአሌባሳት፣ እንዱሁም ትንሽ በቆዲ
ውጤቶች ተጠቅማበታሇች፡፡ ነገር ግን እኛም ቢሆን በዚህ የንግዴ ዕዴሌ አሌተጠቀምንበትም ነው ሉባሌ የሚችሇው፡፡ በአጎዋ
ተጠቃሚ ሇመሆን በራሱ ብዙ ቅዴመ ሁኔታዎች አለበት፡፡ ዕዴለን መጠቀም የሚያስችሌ ስትራቴጂ ወይም እነሱ እንዯሚለት
‹‹ስትራቴጂ ኦፌ ዩትሊይዜሽን›› ይዘህ መቅረብ አሇብህ፡፡ በዚህ ስትራቴጂ ዯግሞ ገበያህን ሇላልች ክፌት ማዴረግ ይጠበቅብሃሌ፡፡
በለሊዊነት (ግልባሊይዜሽን) ስም ማንም እየገባ እንዱጨፌርብህ በርህን ክፌት ማዴረግ ይጠበቅብሃሌ የሚሌ ግዳታ ያስቀምጣሌ፡፡

እኛ አገር ሥራ ፇጠራና ግብርናን ትራንስፍርም ስሇማዴረግ ብዙ ቢወራም የተገኘው ውጤት በቂ አይዯሇም፡፡ ግብርና መር የሆነ
የኢንደስትሪ ሌማት እየተባሇ ሇረዥም ጊዜ ሲፍከር ቆየ፡፡ ነገር ግን ዛሬም ራሳችንን አሌቻሌንም፡፡ የሥራ ዕዴሌ መሠረት የሆኑ
ኢንደስትሪዎችን አሌገነባንም፡፡ እኔ በግላ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ግብርናው መዋቅራዊ ሇውጥ እንዯሚያስፇሌገው ስናገር ቆይቻሇሁ፡፡
ከአነስተኛ የእርሻ ግብርና ወዯ መካከሇኛ፣ ቀጥል ዯግሞ ወዯ ሰፊፉ እርሻ እያሇ ማዯግ ነበረበት፡፡ ዛሬ ግብርና ይህን ሁለ አሌፍ እጅግ
ዘምኖ እናገኘዋሇን በዓሇማችን፡፡ እኛ መዋቅራዊ ሇውጡንም ዝመናውንም ሳናዯርግ ነው እስካሁን የዘሇቅነው፡፡ ግብርናውን አዘምነን ወዯ
ኢንደስትሪው ሇመሻገር መጀመርያ የአስተሳሰብ ሇውጥ ያስፇሌገናሌ፡፡ የኢንደስትሪ መንዯሮች ውስጥ ገብተዋሌ ከሚባለ ባሇሀብቶች
ውስጥ ብንቆጥር፣ የአገር ውስጥ ሰዎች ትንሽ ናቸው፡፡ የውጭ ባሇሀብቶች ብሩን፣ ቴክኖልጂውንና ገበያውን ይዘውሌን ይመጣለ በሚሌ

በሁሇተኛው መሥፇርት ዯግሞ የሰብዓዊ መብቶች አያያዝ ሊይ የተሻሇ ውጤት ሉኖርህ ይገባሌ የሚሌ ግዳታም አስቀምጠዋሌ፡፡

ብቻ ሇውጪዎቹ ትኩረት እንዯሚሰጥ አውቃሇሁ፡፡ ይህ ፌፁም የተበሊሸ አካሄዴ ነው፡፡ እኔና አንተ ጥሩ ምክር ነው የሚያስፇሌገን፡፡

በሦስተኛ ዯረጃ ዯግሞ የአሜሪካን ጥቅምና ዯኅንነት የማያናጋ አካሄዴ መከተሌ አሇብህ ይለሃሌ፡፡ ይህ ሁለ መነሻ ሲታይ ትንሽ

ቴክኖልጂውን ሌንገዛው እንችሊሇን፡፡

ነገር ሰጥቶ ብዙ ነገር እንዯ መውሰዴ የሚቆጠር ፌሊጎት ይመስሊሌ፡፡ እ.ኤ.አ. የ2015 ሲገመገምና የኢትዮጵያ ንግዴና ዘርፌ
ማኅበራት ምክር ቤት ሰዎች ጭምር እንዲረጋገጡት፣ በሚዱያም እንዲመኑት ኢትዮጵያ ከዚህ የንግዴ ዕዴሌ ብዙም

ሪፖርተር፡- የውጭ ኢንቨስትመንትና የወጪ ንግዴ ሇዕዴገት ወሳኝ አይዯሇም ወይ?



አሌተጠቀመችም የሚሌ ነው አጠቃሊይ ዴምዲሜው፡፡ አፌቃሪ ፇረንጅ የሆኑ ሰዎችና ጥቂት ኢንቨስተሮች የኢንደስትሪ ፓርኮች

ዯምስ (ድ/ር)፡- እኛ ፖሇቲካው ሊይ ስናተኩር የውጭ ኃይልች ኢኮኖሚያችንን ይቆጣጠሩታሌ፡፡ የውጭ ባሇሀብቶች ሊይ ጥገኛ መሆን

ውስጥ ገብተው ጥቂት ምርቶችን በመሊክ ሇመጠቀም ሞክረዋሌ፡፡ ነገር ግን ይህም እዚህ ግባ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ የአጎዋ ንግዴ

በእኛ ዕጣ ፇንታ ሊይ በሁለም ረገዴ እንዱወስኑበት መፌቀዴ ማሇት ነው፡፡ የሲአይኤ መጫወቻ ነው የምንሆነው፡፡ አገር በቀሌ መሠረት

ዕዴሌ ሉዘጋ ነው ሲባሌ ብዙ ሚሉየኖች ሥራ አጥ ሉሆኑ ነው እየተባሇ ተጋኖ ይወራሌ፡፡ የቁጥር ጨዋታ አሇ፡፡

ያሇው ምርትና ምርታማነትን መከተሌ መቻሌ ይኖርብናሌ፡፡ የተጠናወተንን የውጭ ምንዛሪ ማግኘት የሚሌ አባዜም እንፇትሽ፡፡ የአገር

ነገሮችን አጋኖ ባሌተጨበጠ መንገዴ የማቅረብ ችግር በሚዱያዎች ሊይ ጭምር አያሇሁ፡፡ ሴቶችና ወጣቶች ሉጎደ ነው እያሊችሁ
ሚዱያዎች ታወራሊችሁ፡፡ ይህ የሚዱያዎች ትሌቅ ችግር ነው፡፡ ፇረንጆቹ ጥቂት ነገር ቆንጥረው ይዘው መጥተው የሆነች ነገር
ሲሠሩ አጋነን ነው የምናቀርበው፡፡ በሆነች ወረዲ አንዴ ሁሇት ነገር ይሆናሌ እኮ ያዯረጉት፡፡ አጎዋም ሌክ እንዯዚህ በፖሇቲካ
የተሇወሰ ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ድሊርም ቢሆን እንዯ ኢትዮጵያ ያሇች ዯሃ አገር ማጣት የሇባትም፡፡ ነገር ግን ሁለም ነገር
የሚመዘነው በጥቅም ብቻ ሳይሆን በሚያስከትሇው ጉዲትም ጭምር ነው፡፡ አሜሪካኖች አጎዋን እንዯ ንግዴ ዕዴሌ ሳይሆን እንዯ
ፖሇቲካ መሣሪያ ነው የሚገሇገለበት፡፡ በመሆኑም ዕዴለ ቢቀርብን ብዙ የምናተርፌ እንጂ ብዙም ጉዲት አይኖርብንም፡፡

ውስጥ ገበያና ፌሊጎታችንን መሸፇን ሊይም እናተኩር፡፡ እ.ኤ.አ በ2020 ከወጪ ንግዴ አገኘን የሚባሇው 3.6 ቢሉዮን ድሊር እኮ በዓመቱ
ካገኘነው የውጭ ምንዛሪ ውስጥ ዴርሻው 16 በመቶ ብቻ ነው፡፡ ይህ ሁለ ምርትና ሸቀጥ ተሌኮ ብሌጫ ያሇው ድሊር የሚገኘው ግን
በሃዋሊና በላልች አገሌግልቶች ነው፡፡ ሁለንም ነገር ከወጪ ንግዴ እንዯሚገኝ አዴርጎ ማሰብ ጉዲት አሇው፡፡ እስራኤልች እኮ ያዯጉትና
በእግራቸው የቆሙት በአሜሪካና በውጭ ባለ ባሇሀብቶቻቸው ነው፡፡ በውጭ ካለ ዜጎች የምታገኘው አስተማማኝ ገቢ ሲኖር እንዯ
እስራኤሌ ማዯግ ይቻሊሌ፡
ሪፖርተር፡- የአጎዋ ንግዴ ዕዴሌ ሲዘጋ ላልች የንግዴ አማራጮችን በማማተር ሊይ ምን መዯረግ አሇበት?

እንዱያውም ከላሊ ጣሌቃ ገብነታቸውና ችግር አምጪነታቸው ቢታቀቡሌን ከአጎዋ ንግዴ ዕዴሌ የምናጣትን ድሊር ሇእነሱ መሌሰን
መክፇሌ የምንችሌ አገር ነን ብዬ እናገራሇሁ፡፡ እኛን ይተውንና ከአጎዋ የምናጣውን እንክፇሊቸው ነው የምሇው፡፡

ዯምስ (ድ/ር)፡- ዴክመቱ ያሇው እኛ ጋ ነው፡፡ አጎዋ ተዘጋ ብል ማሌቀስ ምንም አያዋጣንም፡፡ እዚሁ በአገራችን ድሊር መሥራት የሚችለ
ሥራ ፇጣሪዎችን መፌጠር ይኖርብናሌ፡፡ የውጭ ገበያን መሳብ የሚችለ እየተባሇ በፇረንጅ ቋንቋ የሚናገሩና ፇረንጅ አገር የኖሩ

ኢትዮጵያ ከአጎዋ እንዲትሰረዝ ጥረት መዯረጉ ጥሩ ነው፣ አሌቃወምም፡፡ ነገር ግን ሌምምጥና ፉርማ ማሰባሰቡ አሜሪካኖችን

ኢትዮጵያዊያንን እያመጡ በየሚኒስቴሩና በየተቋሙ የመሾም ባህሌ አንዴ ሰሞን በዝቶ ነበር፡፡ ይህ እኛን በተፅዕኖ ሥር ሇማሳዯር
ያሳብጣቸዋሌ እንጂ የሚያመጣው ነገር የሇም፡፡ እኔ እነሱ ጋ ተምሬያሇሁ፡፡ ሁሇተኛና ሦስተኛ ዱግሪዬን የሠራሁት አሜሪካ ነው፡፡ ሇሚፇሌጉ ወገኖች ጥሩ አጋጣሚ ሆነ እንጂ፣ የኢትዮጵያን ምርታማነትም ሆነ አዲዱስ የገበያ ዕዴልች አሊሰፊም፡፡ እኛ ሁላም ኢትዮጵያን
ከእነሱ ጋ ስሇኖርኩ ውስጣቸውን በዯንብ አውቃሇሁ፡፡ በአሜሪካ መንግሥትና በአሜሪካ ሔዝብ መካከሌ ሰፉ ሌዩነት አሇ፡፡ ያማከሇ ዘሇቄታዊ የግብርና ኢንደስትሪና አገሌግልት ዘርፌ ሌማት መከተሌ ነው የሚኖርብን፡፡ እኛን እያስፇራሩ እንዱህ ካዯረግክ ከአጎዋ
የአሜሪካ መንግሥት የሚከተሇው ጽንፇኛ ካፒታሉስት መርህን የሚያስቀዴመው ፖሇቲካ እንኳን ሇውጭ አገሮች ሇራሱ

እንሰርዝሃሇን እያለ እጅ እየጠመዘዙ፣ ምርትና ገበያችንን ሇመጉዲት ሇሚሞክሩ የውጭ ኃይልች ዕዴሌ ከሰጠን እንጠፊሇን፡፡

ሇአሜሪካዊው ዜጋም የማይራራ፣ እጅግ ጨካኝና በዝባዥ ሥርዓት መሆኑን እኔ ሳሌሆን እንዯ ስቲግሉትዝ ያለ ምሁራኖቻቸው
ጭምር መስክረዋሌ፡፡

ሪፖርተር፡- የወጪ ንግዴ ጥገኝነትን ሇመቀነስ ምን መዯረግ አሇበት?

ጆሴፌ ስቲግሉትዝ የአሜሪካ ሥርዓት ሇዜጎቹ ከኩባ የተሻሇ የጤና አገሌግልት የማያቀርብ ሥርዓት መሆኑን በዯንብ

ዯምስ (ድ/ር)፡- የኢትዮጵያ ምርቶች እዚህ በአገር ቤት የተሻሇ ዋጋ አሊቸው፡፡ እዚሁ አገር ቤት ሇምን አይቀርቡም? የአገር ቤቱን ፌጆታ

አስቀምጦታሌ፡፡ እኛ ሊይ የሰቀሌናቸውና ከእግዜር በታች የምናስቀምጣቸው ስሇማናውቃቸው ነው፡፡ ኑክላር ታጥቀዋሌ ሌክ

ማርካት፣ የውጭ ምርትን በአገር ውስጥ (ኢምፖርትን ሰብስቲትዩት) መተካት በንግዴ ዘርፊችን ሊይ መቅዯም የሇበትም ወይ?

ነው፡፡ ነገር ግን በሞራሌ መመዘኛዎች ከፌ አዴርገህ የምታስቀምጣቸው አይዯለም፡፡ ሇጥቅማቸው ሲለ ይገዴለሃሌ፣

የኢምፖርት ሰብስቲትዩሽን ወይም የውጭ ምርቶችን በአገር በቀሌ ምርቶች የመተካት አካሄዴ ሉታሰብበት የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡ በቅርቡ

ይጨርሱሃሌ፡፡ ‹‹ኮርፖራቶክራሲ›› በሚሇው መጽሏፋ ሊይ ሇማስቀመጥ ሞክሬያሇሁ አሜሪካና ጥቂት የበሇፀጉ አገሮች እነ እንኳ የዘይት ፌጆታችንን በአገር ቤት ምርት እንሸፌናሇን ተብል በቢሉዮን ብሮች ፇስሶ ትሌሌቅ ዘይት ፊብሪካዎች ሲገነቡ ዓይተናሌ፡፡
አይኤምኤፌንና ዓሇም ባንክን ከመሳሰለ ተቋማት ጋር በመሆን፣ እ.ኤ.አ. ከ1970 ጀምሮ ታዲጊ አገሮችን በፖሉሲዎቻቸው ጫና ይሁን እንጂ የዘይት ፊብሪካዎቹ ወዯ ምርት ሇመግባት እስከ ሁሇት ቢሉዮን ድሊር ከውጭ የሚገዛ ግብዓት ያስፇሌጋቸዋሌ ነው
ሥር ሇማሳዯር የተጠቀሙበትን አዯገኛ አካሄዴ መሆኑን አብራርቻሇሁ፡፡ አጎዋ እጅግ ፖሇቲካዊ መንገዴ የተከተሇ የንግዴ ዕዴሌ
ነው፡፡ ከዚህ ዕዴሌ የተጠቀምነው ብዙ ነገር የሇም፡፡ የንግዴ ዕዴለን በመከሌከሌ በእኛ ሊይ ፖሇቲካዊ ጫና ሇመፌጠር አስበው
ካሌሆነ በስተቀር፣ ይህን በር በመዝጋት ማስፇራራትም ሆነ እኛን መጉዲት አይችለም፡፡ እኛ ዯሃ አገር ነን፡፡ እያንዲንደ ድሊር
ያስፇሌገናሌ፡፡ ሰዎች ከሥራቸው መፇናቀሌም የሇባቸውም፡፡ ነገር ግን የአጎዋ ዕዴሌ ብንከሇከሌ የምናጣው ነገር ሇእኔ ብዙም
አይታየኝም፡፡
ሪፖርተር፡- ኢትዮጵያ ይህን የንግዴ ዕዴሌ በቅጡ ተጠቅማበታሇች? የአሜሪካና የኢትዮጵያ ንግዴ ግንኙነትስ ምን መሌክ ነበረው?
ዯምስ (ድ/ር)፡- አጎዋ ከመጀመሩ እ.ኤ.አ. ከ2000 በፉት ኢትዮጵያ ወዯ ውጭ ከምትሌካቸው ምርቶችና አገሌግልቶች ውስጥ ወዯ
አሜሪካ ገበያ የምታስገባው 4.5 በመቶ ብቻ ነበር፡፡ በ2010 ዯግሞ አጎዋ ሉያበቃ ነው በሚባሌበት አካባቢ አምስት በመቶ ነበር፡፡
እ.ኤ.አ. በ2020 ያሇው ዯግሞ 7.7 በመቶ ብቻ ነው፡፡ አገሪቱ በአጠቃሊይ ወዯ ውጭ ከምትሌካቸው ምርቶች ከምታገኘው ሦስት
ቢሉዮን ድሊር ውስጥ ከአሜሪካ ገበያ የምናገኘው እዚህ ግባ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ ውስጥም በዯንብ እንፇትሽ ከተባሇ ወዯ
አሜሪካ የምንሌከው ምርት አንሶ፣ ዋጋው ጨምሮ ወይም ላሊ ነገር ሆኖ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ አጎዋ ከመኖሩ በፉት ወዯ አሜሪካ
የምንሌከውም ሆነ አጎዋ ከመጣ በኋሊ ወዯ አሜሪካ የምናስገባው እዚህ ግባ የሚባሌ ሌዩነት የሇውም፡፡
አጎዋ ሇኢትዮጵያ እዚህ ግባ የሚባሌ ጥቅም የሇውም፡፡ ቢቀርም ምንም የሚያስጮህ ነገር የሇውም፡፡ ሥራ የሚያጡ ሰዎች የለም
ማሇቴ አይዯሇም፡፡ የሚጎደ ዴርጅቶች አይኖሩም አሌሌም፡፡ ነገር ግን እነሱ ከሚያመጡብን ቀውስ አንፃር አጎዋ ቢቀር ነው
የሚሻሇው፡፡ አሁን ካሇንበት አገራዊ ሁኔታ አንፃር ብዙ ነገር በእነሱ የተነሳ እያጣን ስሇሆነ፣ ቢቀርብን ብዙም የምንጮህበት
አይሆንም፡፡ ከሊይ አያይዤ ሇመመሇስ እንዯሞከርኩትም በአጎዋ ብዙም አሌተጠቀምንም፡፡ ይህ ዯግሞ በተከተሌነው የኢንደስትሪ
ሌማት ዴክመት የመጣ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊያን ባሇሀብቶችን ቅዴሚያ ሰጥተንና በኢትዮጵያዊያን ሥራ ፇጣሪዎች ሊይ ተመርኩዘን
ካሌሆነ በስተቀር፣ የኢንደስትሪ ፓርክ በመገንባት የውጭ ባሇሀብቶችን ስሊመጣን የኢትዮጵያ ኢንደስትሪ ሌማት ውጤታማ
አይሆንም፡፡ አገር በቀሌ ባሇሀብቶችን ከውጭ ሰዎች ጋር በማጣመር ጭምር ሇሁለም የዓሇም ገበያ ተወዲዲሪ የሆኑ ምርቶችን
በጥራት ማምረት ካሌቻሌን በስተቀር ውጤታማ ዕዴገት አይኖረንም፡፡
ሪፖርተር፡- የአጎዋ ገበያ በመቅረቱ ክፈኛ የሚመቱ የንግዴ ዘርፍች የትኞቹ ናቸው?

የተባሌነው፡፡ ይህ ትሌቅ ቀሌዴ ነው፡፡ ይህ የስትራቴጂያችንን ቀውስ የሚያሳይ ነው፡፡
ኢንቨስተር ብሩን ስሇሚያፇስበት ጉዲይም ሆነ ብሩን ስሇሚያወጣበት አገር በዯንብ አዴርጎ ያጠናሌ፡፡ የውጭዎቹ ኢንቨስተሮች በዚህ
ረገዴ ብሌጥ ናቸው፣ ብሩም አሊቸው፡፡ ድሊር ነው እኛ የምንፇሌገው ስንሌ እኛን መግዛት የሚችሌ ብር ተሸክመው ይመጣለ፡፡ እኛ
እንዱህ ያለ ብር ተሸክመው የሚመጡና ሌግዛቹህ የሚለ ሰዎችን ሳይሆን፣ እዚሁ ድሊር መፌጠር የሚችለ የራሳችንን ኢንቨስተሮች ነው
ማብቀሌ ያሇብን፡፡
ሪፖርተር፡- ከውጪ ኢንቨስትመንት፣ ከውጭ ገበያም ሆነ ከአጎዋ አንፃር ቀረ የሚለት ተጨማሪ ሏሳብ ካሇ?
ዯምስ (ድ/ር)፡- የውጭ ኢንቨስተሮች መጡ አሌመጡ ብሇን መጨነቅ ሊይ ሳይሆን፣ የኢኮኖሚ አሠራርና አወቃቀራችንን ማጤን
ይኖርብናሌ፡፡ አጎዋ ተዘጋ አሌተዘጋ ሳይሆን፣ በመሠረታዊነት ኢኮኖሚያችንን ከእጃችን ፇሌቅቀው እንዲይወስደት ነው መጨነቅ
የሚኖርብን፡፡ ኢትዮጵያን ያማከሇና አገር በቀሌ የሆነ ዕዴገት ነው የሚያስፇሌገን፡፡ ጫማና ጨርቃ ጨርቃችን ብቻ ሳይሆን፣ ቡናችን
ራሱ በአገር ቤት እጅግ ከፌተኛ ገበያ አሇው፡፡ የውጭ ምንዛሪ ያስፇሌገናሌ፡፡ ነገር ግን ከውጭ ሇምናስገባው ሸቀጥ አሊስፇሊጊ ወጪ
እያወጣን፣ ትንሽ ድሊር ሇማግኘት ምርቶቻችንን በገፌ ወዯ ውጭ ሇመሊክ መታገሌ ትንሽ የተዛባ አሠራር ነው፡፡
በዓሇም አሥረኛ በአፌሪካ አንዯኛ የቀንዴ ከብት ሀብት እያሇን፣ ቆዲና ላጦ ከውጭ ማስገባት ይዘገንናሌ፡፡ ምን እያዯረግን ነው ያሇነው?
የቁም ከብቶችን ሇመሊክ እኮ እንቸገራሇን፡፡ ይህ ዕርባታና ምርታማነት ሊይ መሥራት እንዲሇብን ትሌቅ ግብዓት ነው፡፡ በሰብሌ ሌማቱም
ብታየው እኮ ምርታማነቱ ሊይ አተኩረን አናውቅም፡፡ አሁን አሁን ነው ቴክኖልጂና ዘመናዊ አስተራረስ እየተተኮረበት ያሇው፡፡
ኢኮኖሚያችንን በራሳችን ትከሻ ሊይ እንዱቆም ካሊዯረግን ከፌተኛ ችግር ነው ወዯፉት የሚገጥመን፡፡ ይህ ጦርነት በዋናነት በውጭ
ኃይልች ጣሌቃ ገብነትም ሆነ በራሳችን ነው የተጀመረው፡፡ ግጭቱ እስከ ቀጠሇ ዴረስ ግን ከባዴ የኢኮኖሚ ቀውስ ነው የሚገጥመን፡፡
የውጭዎቹ እየዯጎሙት ሳይሆን በእኛው ገብስና በእኛው ከብት ነው ጦርነቱ የሚዯጎመው፡፡ የውጭዎቹማ እንዱያውም ቀውሳችንን
የሚያከፊ ማዕቀብ ጥሇውብናሌ፡፡ ይህ ሁለ ጦርነት የሚካሄዯው በእኛው አገርና ሔዝብ ሀብት ነው፡፡ ግጭቱን በአጭሩ ቋጭተን ይህንን
ሀብታችንን የሚተካ ሥራ መሥራት ካሌቻሌን አገራችን ከባዴ የኢኮኖሚ አዯጋ ነው የሚገጥማት፡፡
ሇበሇጠ መረጃ፤
https://ethiopianreporter.com/article/23681




ገፅ 4
በባንኮች ሊይ የወጡ ... (ከገፅ 2 የዞረ)

ኢትዮጵያ ላልች የዓሇም ገበያ አማራጮችን በፌጥነት መመሌከት
እንዯሚገባት ተጠቆመ

አንደ ቅሬታ ተወዲዲሪ ከሆነው ባንክ ቦንዴ ግዙ ብል ማስገዯዴ ፌትሏዊ
አይዯሇም ከሚሌ የሚነሳ ነው፡፡ የሌማት ባንክ የቀዴሞ የማስፇጸም ብቃትንም
ያነሳሌ፡፡
ከዚህ ላሊ ግን የቦንዴ ግዥ ይፇጸም የተባሇው በየዓመቱ ከሚሰጥ ብዴር ሊይ
ሳይሆን ከተከማቸ ብዴር ሊይ ጭምር በመሆኑ በየዓመቱ ከተከማቸው ብዴር ሊይ
ቦንዴ እንዱገዛበት የሚያስገዴዴ ስሇሆነ ይህ መመሪያ የባንኮቻችንን አቅም
ያዲክማሌ ብሎሌ፡፡
ይህ የቦንዴ ግዥ በየዓመቱ በሚሰጠው ሊይ ቢሆን እንኳን ተቃውሞ ሊይኖር
ይችሌ ነበር፡፡ ነገር ግን የቦንዴ ግዥው በተከማቸ ብዴር ሊይ ጭምር በመሆኑ
አግባብ አይዯሇም፡፡ በጥቅለ እንዯዚህ ዓይነት ዕርምጃዎች ባንኮችን የገንዘብ
እጥረት የሚፇጥርባቸው በመሆኑ ቀዴሞ መታሰብ እንዯነበረበት በጥናቱ ተካቷሌ፡፡
ማኅበሩ ይህንን ጥናት ሲያጠና አዱሱ መመሪያ በኢትዮጵያ የባንክ ኢንደስትሪ ሊይ
ያሇውን አንዴምታ ጭምር ነው፡፡ የዚህ ጥናት ቀዲሚ ትኩረትም

በተሇይም

ሇመመሪያው ትግበራ ዓበይት ማነቆዎችን በመሇየት የመፌትሓ መንገድች መጠቆም
ጭምር በመሆኑ መፌትሓ ይሆናለ የተባለ ነጥቦችንም በጥናቱ አካቷሌ፡፡
ይህ የዲሰሳ ጥናት መመሪያውን እየተገበሩ ያለ የተመረጡ ባንኮች እንቅስቃሴ ምን

አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጎዋ ተጠቃሚነት ስሊገዯች፣ ኢትዮጵያ ላልች የዓሇም የገበያ

የአጎዋ መብት ከተሰጣቸው አገሮች ውስጥ ቀዲሚዋ ተጠቃሚ ዯቡብ አፌሪካ

እንዯሚመስሌ በማካተት የተሠራ ሲሆን፣ በዚህም የተገኙ መረጃዎች እንዱካተቱ

አማራጮችን በፌጥነት መመሌከት አንዯሚገባት ተገሇጸ፡፡

መሆኗን፣ ከዚያም ናይጄሪያ እያሇ የሚቀጥሌ እንዯሆነ የተናገሩት ዲኪቶ (ድ/ር)፣

መዯረጉንም ጥናቱ ይገሌጻሌ፡፡

ኢትዮጵያ እስከ ስዴስተኛው ዝርዝር ውስጥ አሇመኖሯን አስረዴተዋሌ፡፡ ላልች

በቅርብ ተፇጻሚ ተብሇው ከወጡት መመሪያዎች መካከሌ ባንኮች ዯንበኞቻቸውን

ባሇፇው ሳምንት ኢትዮጵያ፣ ጊኒና ማሉ በአገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ወዯ

የውጭ አገር የኢኮኖሚ ባሇሙያዎችም አጎዋ በኢትዮጵያ ሊይ ያን ያህሌ ተፅዕኖ

የማወቅ ግዳታ እንዲሇባቸው የሚዯነግገው መመሪያ ሊይ ሰፊ ያሇ ማብራሪያ

አሜሪካ ገበያ ያሇ ታሪፌና ኮታ እንዱያስገቡ ከአሜሪካ መንግሥት የተሰጣቸው

የሇውም ብሇው እንዯሚያምኑ ሰሞኑን አስተያየታቸውን በገሇጹበት ወቅት

የተሰጠበት ነው፡፡ በመመሪያው የተቀመጡትን መመዘኛዎች የፊይናንስ ተቋማት

የንግዴ ተጠቃሚነት ዕዴሌ (አጎዋ)

እንዯተረደ ገሌጸው፣ ተፅዕኖው ዝቅ ያሇ ነው ሲባሌ ግን ምንም ዓይነት ክፌተቶች

በተሟሊ መሌኩ ተግባራዊ የሚያዯርጉበት የጊዜ ገዯብ ተሰጥቷቸው እ.ኤ.አ. ከነሏሴ

አማራጮችን መመሌከት እንዲሇባት ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኢኮኖሚና የፊይናንስ

27 ቀን 2021 ጀምሮ በሥራ ሊይ የዋሇ ሲሆን፣ በዚሁ መሠረት ባንኮቹ በተሰጠው

ባሇሙያዎች ተናገሩ፡፡

በመሠረዙ፣ ኢትዮጵያ ላልች የገበያ

‹‹አይኤምኤፌ እ.ኤ.አ. በ2020 ባወጠው ሪፖርት የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ገቢ

የጊዜ ገዯብ ውስጥ የሇያዩ ክንውኖችን እያካሄደ መሆኑን ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡
መመሪያው ተግባራዊ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ የፊይናንስ ተቋማት በዋና መሥሪያ
ቤታቸው ዯረጃ የሥራ ክፌሌ እንዱያቋቁሙና ጎን ሇጎንም የቴክኖልጂ ባሇቤት
ሆነው መረጃዎቻቸውን በማጣራት ተቋማዊ አዴርገው ከመመሪያው ጋር
የሚናበቡበትን ሥራ እየሠሩ ቢሆንም በዚህ ሑዯት እየገጠማቸው ያሇውን ችግር
ያመሇከተበትም ነው፡፡
በዚሁ መመሪያ ሊይ ከጉዲዩ ጋር በቀጥታ ተሳታፉ ከሆኑ ከተመረጡ የንግዴ ባንኮች
የሥራ ኃሊፉዎች ጋር በተዯረጉ የቃሇ መጠይቅ መርሏ ግብሮች በመመሪያው
ተፇጻሚነትና በትግበራው ሊይ የባንኮቹን የሇውጥ ዯረጃ የዚህ ጥናት ቡዴኑ ፌተሻ
አዴርጓሌ፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ በመመሪያው ዓበይት ነጥቦች መሠረት፣ የፊይናንስ ተቋማት
ራሱን የቻሇ የዯንበኞች መረጃ ማዕከሌ ዕውቀት ክፌሌ በዋናው መሥሪያ ቤት
ዯረጃ በማቋቋም ቢያንስ በሥራ አስኪያጅ ወይም ተመሳሳይ ሥሌጣን ወይም ዯረጃ
ባሇው ኃሊፉ መመራት ይኖርበታሌ፡፡
መመሪያው ቢያንስ በሥራ አስኪያጅ ወይም ተቀራራቢ ዯረጃ ያሇው ኃሊፉ

አይፇጥርም ማሇት እንዲሌሆነ ታሳቢ ሉዯረግ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡

በአፌሪካ አመራር የሌህቀት አካዳሚ፣ የአካዳሚክ ጉዲዮች ዲይሬክተርና የኢትዮጵያ

ሦስት ቢሉዮን ድሊር ነው፡፡ ከኢትዮጵያ ወዯ አሜሪካ የተሊከው ምርት ዴርሻም

ኢኮኖሚክ አሶሴሽን፣ የፓርትነሪሺፕና ኮሙዩኒኬሽን ዲይሬክተር ስሜነህ ቤሴ (ድ/ር)

ሰባት በመቶ ብቻ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው ውሳኔው ብዙ ነገር የሚያሳጣ ነው

እንዯገሇጹት፣ ኢትዮጵያ ካሇፈት ሃያ ዓመታት ጀምሮ ይፊ የተዯረገው የዚህ ዕዴሌ

ተብል ሉወሰዴ አይችሌም፡፡ በአጎዋ ተጠቃሚነት በ2020 የተገኘው 100

ተጠቃሚ ናት፡፡ ከአፌሪካ አገሮችም የዚህ ዕዴሌ ተጠቃሚ ያሌሆኑ እንዯሚገኙ፣

ሚሉዮን ድሊር ማጣት ሌክ ባይሆንም፣ ሆኖም ዕዴለን እንዯ ላልቹ አገሮች

መጀመርያውኑም ችሮታው መሥፇርትን መሠረት ያዯረገ እንዯነበር፣ ኢትዮጵያም

በበቂ ሁነታ ካሇመጠቀማችን ጋር ተያይዞ ተፅዕኖው አስፇሪ አይዯሇም፤›› በማሇት

ይህንን ዕዴሌ ያገኘችው መሥፇርቱን ስሊሟሊች እንጂ አሜሪካ ስሇምትወዲትና

ዲኪቶ (ድ/ር) ገሌጸዋሌ፡፡

ስሇምትጠሊት እንዲሌሆነ አስረዴተዋሌ፡፡
አጎዋ በሰጥቶ መቀበሌ መርህ ሊይ የተመሠረተ እንጂ ዝም ብል የቀረበ ዕዴሌ
ሇምሳላ ‹‹የገበያ መርህ መከተሌ ይገባሌ›› የሚሇው ጉዲይ አንደ መሥፇርት እንዯሆነ

እንዲሌሆነ የተናገሩት ዲኪቶ (ድ/ር)፣ ሰጪዎቹም ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና

ያስታወቁት ስሜነህ (ድ/ር)፣ ሁሇተኛው ጉዲይ ዯግሞ አሁን ሇዕገዲው መጣሌ

ማኅበራዊ ጥቅማቸውን ያሳዴጋሌ የሚሇውን መሠረት አዴርገው እንዯሆነ

ምክንያት ሆኗሌ የሚለት የሔግ ማስከበር ጉዲይ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡ የኢኮኖሚ

አስታውቀዋሌ፡፡ በእሳቸው አመሇካከት በአጎዋ ኢትዮጵያም ብቻ ሳይሆን

ባሇሙያው እንዲስታወቁት፣ አንዴ መታወቅ ያሇበት ጉዲይ ቢኖር አሜሪካ የኢትዮጵያ

አሜሪካም የምትጎዲበት ሁኔታ አሇመኖሩን ማሰብ አይቻሌም፡፡ የቻይናና

የረዥም ጊዜ ወዲጅ እንዯሆነችና አሁን የተፇጠረው ችግር ቢተው እንኳን፣

የአፌሪካ ግንኙነት በማዯጉ ምክንያት የአፌሪካ አሜሪካ ግንኙነትን ሇማጠናከር

የኢትዮጵያን አጋርነት በዯምሳሳው ከመፇረጅ በፉት በዯንብ ቆም ብል ማሰብ

የመጣ ዘዳ ተዯርጎ መውሰዴ ይቻሊሌ ያለት የአካውንቲንግና ፊይናንስ ትምህርት

ያስፇሌጋት እንዯነበር ይናገራለ፡፡

ክፌሌ ኃሊፉው፣ እ.ኤ.አ. ከ2015 እስከ 2017 በተዯረገ ጥናት ከሰሃራ በታች ያለ

የሚመራ በዋና መሥሪያ ቤት ዯረጃ የሥራ ክፌሌ በፌጥነት እንዱያቋቁሙ
የሚያዯርግ እንዯመሆኑ ሁለም ባንኮች በሥራ አስኪያጅ ዯረጃ የሥራ ክፌለን

‹‹በእርግጥ የኢትዮጵያን ዕዴገት የማይፇሌጉ በርካታ አካሊት አለ፡፡ እነዚህ አካሊት

በማቋቋም ሊይ የሚገኙ፣ ጥቂቶቹ የምሥረታ ሥራቸውን ያጠናቀቁ ቢሆኑም

በአገርም ዯረጃ፣ በግሇሰብም ዯረጃ የተዯራጁና ኢትዮጵያ ከዚህ ዕዴሌ ተጠቃሚ

በርካታዎች ግን ሇሥራው ብቁ የሆነ የሰው ኃይሌ በመመሌመሌ ሑዯት ሊይ

እንዲትሆን የሚሹ ናቸው፤›› ያለት ስሜነህ (ድ/ር)፣ ዕዴለ በአብዛኛው ዝቅተኛ ገቢ

የሚገኙ መሆናቸውን መገንዘቡን ጥናቱ አመሊክቷሌ፡፡

ያሊቸው ዜጎችን በይበሌጥም ዯግሞ ሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚ የሚያዯርግ እንዯነበር

በአንዴ ግሇሰብ ባሇቤትነት ሥር የሚገኙ ከአንዴ በሊይ የሆኑ የባንክ ሑሳቦች

ገሌጸዋሌ፡፡

በበንክ የኮር ባንኪንግ ሲስተም በአንዴ ዯንበኛ መታወቂያ ሥር እንዱመዘገቡ

የአፌሪካ አገሮችና የአሜሪካ ግንኙነት በአጎዋ ሳቢያ 5.8 በመቶ አዴጓሌ
ብሇዋሌ፡፡ ይህ መሆኑ በላሊ አገሊሇጽ ከቻይና ጋር ያሇውን የንግዴ ግንኙነት
ይቀንሳሌ ማሇት ነው፡፡ ‹‹ስሇዚህ አጎዋ ዝም ብል አፌሪካን ሇማሳዯግ በሚሌ ብቻ
ሳይሆን ተፅዕኖው በእነሱም ሊይ ነው፡፡ ይህን ጉዲይ ወዯ ኢትዮጵያ ሲመሇስ
ወዯ አሜሪካ ገበያ ምርት የሚሌክ ኩባንያ መሊክ አሌተቻሇም ማሇት፣ በአሜሪካ
ገበያ ምርቱን ተቀብል የሚቸረችር አሜሪካዊም ሆነ ዴርጅት ተጎጂ ይሆናሌ

የሚዯነግገውን የመመሪያውን አንቀፅም ከመተግበር አኳያ ብዙዎቹ ባንኮች

ይህ ዕዴሌ እንዱነጠቅ ሲሠሩ የነበሩ ቡዴኖችን ማሸነፌ አሇመቻለ፣ አንዯኛ

ማሇት ነው፡፡ ላሊው ምርቶቹ በዝቅተኛ ዋጋ ወዯ ገበያ እንዯ መግባታቸው

ተግተው የሚገኙ የዯንበኞቻቸው መረጃዎች በመሇየት የተሇያዩ ሥላቶችን

መንግሥት ከዱፕልማሲ አኳያ፣ የኢትዮጵያ ምሁራንም ተፅዕኖ ፇጥረው መንቀሳቀስ

መጠን ዝቅተኛ ገቢ ያሊቸው ዜጎች ተጠቃሚ ናቸው፡፡ እነርሱም ይህንን ዕዴሌ

በመጠቀም መፌትሓ ሇመስጠት ሥራ መጀመራቸውን አመሌክቷሌ፡፡ ሆኖም

ያሇመቻሊቸው ውጤት መሆኑን ማመን እንዯሚገባ አስረዴተዋሌ፡፡

ይነፇጋለ ማሇት ነው፤›› ብሇዋሌ፡፡

ስሜነህ (ድ/ር) እንዲስረደት፣ አሜሪካን ሁላ መውቀስ ሳይሆን መፌትሓ ሉሆን

ሁሌ ጊዜ ኢኮኖሚን በዴጋፌና በችሮታ መዯገፌ አይቻሌም ያለት ዲኪቶ (ድ/ር)፣

የሚገባው ማዕቀቡ ተግባራዊ የሚሆነው ከአውሮፓውያን አዱስ ዓመት ጀምሮ

‹‹አጎዋ ሁሌጊዜ የሚኖር ዕዴሌ ባሇመሆኑ፣ በኢትዮጵያ ሉኖሩ ከሚገቡ ጉዲዮች

ስሇሆነ፣ ከዱፕልማሲም አኳያ መሇስ መታየት የሚገቡ ጉዲዮችን አስተካክል

ውስጥ አምራች ዴርጅቶች ተወዲዲሪ መሆን ይገባቸዋሌ፣ ተዯግፍ ሉሄዴ

መገኘት፣ አሉያም የተፇጠሩ የመረጃ መዛባቶችን በትክክሇኛው መንገዴ ማስረዲት

የሚችሌ ኢኮኖሚ ቀጣይነት የሇውም፣ ይህንንም ትምህርት እንዴንወስዴ

ተገቢ ነው፡፡ አሜሪካም ውሳኔውን መሌሳ እንዴታጤነው መጎትጎት አስፇሊጊ

ውሳኔው ዕዴሌ ይሰጣሌ፤›› ብሇዋሌ፡፡

ብዙዎቹ የባንክ ሑሳቦች የተከፇቱት በዘመቻ (በጫና) እንዯመሆኑ የሚፇሇገውን
መረጃ የያዙ አሇመሆናቸው አጠቃሊይ ሑዯቱን ውስብስብ እንዲዯረገባቸው ይኸው
ጥናት ገሌጿሌ፡፡
የፊይናንስ ተቋማቱ ኮር ባንኪንግ ሥርዓት የገንዘብ ዝውውርና የጥሬ ገንዘብ ወጪ
ገዯቡን የዯንበኛውን መታወቂያ መሠረት አዴርጎ የሚይዝ በመሆኑ በቁሌፌ መረጃ
ሰጪዎች ጋር በተዯረገው ቃሇ ምሌሌስ የብዙዎቹ ባንኮች ኮር ባንኪንግ ሲስተም
ይህንን አሠራር የሚዯነግግ አማራጭ የላሊቸው በመሆኑ የኮር ባንኪንግ ሥርዓቱን

እንዯሆነም አክሇዋሌ፡፡

ስሜነህ (ድ/ር) በላሊ በኩሌ እንዲስታወቁት አጎዋ ከተፅዕኖ አኳያ በቀጥታ

ማሻሻሌ የሚጠበቅባቸው መሆኑንም ሇመገንዘብ እንዯተቻሇ በጥናቱ ተካቷሌ፡፡

በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግዴ ሥራ ኮላጅ የአካውንቲንግና ፊይናንስ ትምህርት

የሚመሇከተው ኩባንያዎችን ሲሆን፣ የንግዴ ችሮታው የኢትዮጵያ ምርት

ላልች አለ የተባለ በጎ ጎኖችና ተግዲሮቶችም በዚሁ ጥናት ታይተዋሌ፡፡

ክፌሌ ኃሊፉ ዲኪቶ ዓሇሙ (ድ/ር) ሇሪፖርተር በጉዲዩ ሊይ በሰጡት አስተያየት

ሇአሜሪካ ገበያ ከቀረጥ ነፃ እንዱቀርብና ተወዲዯሪ ሆኖ የተሻሇ ዋጋ እንዱያወጣ

ከማኅበሩ አካባቢ የተገኘው ተጨማሪ መረጃ እንዯሚያመሇክተውም መመሪያዎቹ

እንዲስታወቁት፣ ኢትዮጵያ የአጎዋ ዕዴሌ መጠቀም በጀመረችበት እ.ኤ.አ. በ2001

ስሇሚያዯርግ የውጭ ኩባንያዎች በገፌ ይመጣለ፡፡ ‹‹ከ20 በሊይ የውጭ

የወጡበት ዓሊማና ያስገኛለ የተባለት ሇውጦች በነዚህ መመሪያዎች ብቻ

ያገኘችው ገቢ ከላልች ዕዴለን ካገኙት ከሰሃራ በታች ከሚገኙ አገሮች ጋር ሲነፃፀር

ኩባንያዎች ከአፌሪካ፣ ከአውሮፓና አሜሪካን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን

የማይሳኩ

አነስተኛ ነበር፡፡ ይህም 822 ሺሔ ድሊር እንዯነበር ገሌጸዋሌ፡፡ በ2004 አካባቢ ወዯ

ይዘው መጥተዋሌ፡፡ በመሆኑም የውጭ ምንዛሪ ገቢ ማግኛ እንዯመሆኑ መጠን

አራት ሚሉዮን ድሊር እንዯዯረሰና በ2020 የነበረው አጠቃሊይ ዴርሻ 100 ሚሉዮን

በማዕቀቡ ከሚታጡ ጉዲዮች አንደ ይኼ ይሆናሌ፡፡ የውጭ ኩባንያዎቹ

እንዯነበር ገሌጸዋሌ፡፡

መጥተው እንዱሳተፈ ከሚያዯርጓቸው ጉዲዮች አንደ አጎዋ ስሇሆነ፤›› ሲለ

በመሆኑ

የኢትዮጵያ

ብሓራዊ

ባንክ

እነዚህን

መመሪያዎች

እንዱፇትሻቸው የሚጠየቅ መሆኑ ነው፡፡
ይህ ካሌሆነ ግን ኢንደስትሪው ሊይ ጫና የሚፇጥር እንዱሁም የዋጋ ንረቱን
ሉያባብስ

የሚችለ

ሁኔታዎች

ሉፇጠሩ

ይችሊለ

የሚሌ

ሥጋታቸውን

አስረዴተዋሌ፡፡

ያንፀባርቃለ፡፡

የኢትዮጵያ ከአጎዋ መውጣት አንዴም የኩባንያዎችን ገበያና ተወዲዲሪነታቸውን

እንዱህ ያለ መመሪያዎችን ከማውጣት ይሌቅ ሇዋጋ ንረቱ መንስዔ የሆኑ ጉዲዮችን

መቀነሱ እንዲሇ ሆኖ፣ በምርት መቀንስ ሳቢያ ተከትል ሥራ የሚያጡ ዜጎች ይኖራለ

ከኩባንያዎች ጋር ተያይዞ ዯግሞ በውስጣቸው የሚገኙ በዝቅተኛ ገቢ

በመሇየት ሇዚያ የሚሆን መፌትሓ በመነጋገር መተግበር የሚቻሌ በመሆኑ በዚህ

ብሇዋሌ፡፡ ‹‹በተሇይም ከሥራ ዕዴለ የሚቀነሱትን ዜጎች ሲታዩ ዯግሞ በብዛት

የሚተዲዯሩ ሴቶችና ወጣቶች፣ እንዯ ሁኔታው አካሌ ጉዲተኞችን ጨምሮ የሥራ

ጉዲይ ሊይ መነጋገር እንዯሚፇሌግም የማኅበሩ መረጃ አመሌክቷሌ፡፡

በጨርቃ ጨርቅ ፊብሪካዎች ተቀጥረው የሚሠሩ ሴቶች የፊብሪካ ሠራተኞች

ዕዴሌ በቀጥታ የተፇጠረሊቸው ከ230 ሺሔ በሊይ ዜጎች ሇአብነት በሥራቸው

ናቸው፡፡ ምክንያቱም ከላልች ዘርፍች በበሇጠ ጨርቃ ጨርቅ ዘርፌ ሇሴቶች የተሻሇ

አራት ቤተሰብ ያስተዲዴራለ ቢባሌ እንኳን፣ ወዯ አንዴ ሚሉየን የተጠጉ ዜጎች

የሥራ ዕዴሌ ስሇሚፇጥር፤›› ሲለም አስረዴተዋሌ፡፡

ተጎጂ እንዯሚሆኑ፣ ሆኖም ኩባንያዎቹ በቀጥታ ከስረው ይጠፊለ ሳይሆን

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23626



ማግኘት የሚገባቸውን
አጎዋ በዚህ ዯረጃ ተፅዕኖ አሇው የሚባሇው ኢትዮጵያ አጎዋን በትክክሌ
የተጠቀመችበት ጊዜ እንዯሆነ የገሇጹት ዲኪቶ (ድ/ር)፣ ነገር ግን ከዚህ አንፃር
ኢትዮጵያ ሊይ በዚህ ሌክ ተፅዕኖ አዴርጓሌ ማሇት አይቻሌም ይሊለ፡፡ ከሰሃራ በታች

(ወዯ ገፅ 5 ዞሯሌ)



ገፅ 5
ዕርምጃ ሲዯረግ የፌሊጎት መጠንን በመጨመር ሇዋጋ ንረት አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ በተጨማሪም መንግሥት ወዯ ኢኮኖሚው

የዋጋ ንረቱ በዚህ... (ከገፅ 2 የዞረ)

የሚያፇሰው የገንዘብ መጠን ሲጨምር፣ የገንዘብን የመግዛት አቅም በመቀነስ በዚያው መጠን ዋጋ እንዱጨምር የሚያዯርግ ላሊው
ምክንያት ነው፡፡ በአቅርቦት እጥረት ምክንያት የሚፇጠረው የዋጋ ንረት ዯግሞ አንዯኛው የሞኖፖሉ ተፅዕኖ ነው፡፡ ይህም የምርት
አቅርቦትና ዋጋን የመወሰን አቅም ያሇው በመሆኑ የዋጋ ንረትን ይፇጥራሌ፡፡ ሁሇተኛ የውጭ ምንዛሪ ፖሉሲያችን ነው፡፡ በየጊዜው

ብዬ አስባሇሁ፡፡

የኢትዮጵያ ብር ከድሊር ጋር ያሇው ምጣኔ እየዯከመ በሄዯ ቁጥር በእጃችን ያሇው ገንዘብ የመግዛት አቅም እየሳሳ ከውጭ የሚገቡ

ሪፖርተር፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ምክር ቤቶችን አዯረጃጀት አጠቃሊይ ይዘት በተመሇከተ የንግዴ ምክር ቤቶች ረቂቅ አዋጅ ከተዘጋጀ

ምርቶች እየተወዯደ፣ የውጭ ምንዛሪ የምናገኝበት የኤክስፖርት ሥራን በአብዛኛው በኢምፖርት ሇማካካስ ስሇሚታሰብ፣ ሊኪዎች

ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ ነገር ግን ይህ ረቂቅ አዋጅ እስካሁን አሌፀዯቀም፡፡ ሇምን?

ሲሌኩ የከሰሩትን በሚያስመጡት ሇማካከስ ሲለ የገቢ ዋጋ የመናር ሁናቴ ይታያሌ፡፡ በውዴ ዋጋ ምርቶችና ግብዓቶችን በመግዛት

ኢንጂነር መሊኩ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ምክር ቤት 75 ዓመት ዕዴሜ ያሇውና በአፌሪካ ከሚገኙ ምክር ቤቶች ከቀዲሚዎቹ ተርታ

ምርታማነት በከፌተኛ ሁኔታ በመጉዲት የአቅርቦት እጥረት ይፇጥራሌ፡፡ ላሊው ያሌታሰበ የተፇጥሮ አዯጋ ሲከሰትና አሁን በአገራችን

የሚመዯብ ሲሆን፣ በመጀመርያ በ1939 ዓ.ም. በንጉሡ ዘመን በቻርተር የተቋቋመ ነው፡፡ ቀጥል በ1970 ዓ.ም. በዯርግ ጊዜ አዋጁ

ባሇው የሔግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያት የሚታረሱ መሬቶች ፆም ማዯራቸው፣ አምራቹ ገበሬ ሥራ ፇቶ መክረሙ የግብዓት

ተሻሻሇ፡፡ እንዱሁም በ1995 ዓ.ም. የንግዴና ዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ተብል ተቋቁሟሌ፡፡ ይህ አዋጅ ከወጣበት ከ1995 ዓ.ም.

አቅርቦትንና ምርታማነትን በእጅጉ ስሇሚቀንስ የአቅርቦት እጥረት ሉከሰት ይችሊሌ፡፡

ጀምሮ በንግደ ማኅበረሰብ በኩሌ ተቀባይነት ባሇማግኘቱ፣ ነጋዳው በወቅቱ ከነበረው የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ጋር ውይይት

በዋጋ ንረት ምክንያት በዋናነት ዝቅተኛ ገቢ ያሇውን የማኅበረሰብ ክፌሌ ኑሮ በከፌተኛ ዯረጃ ያናጋሌ፡፡ ቢያንስ ሁለም የኅብረተሰብ

ቢያዯርግም አንዴ ጊዜ የወጣ አዋጅ በቀሊለ መሻሻሌ ባሇመቻለ፣ በዚሁ መሠረት ተዯራጁና ማሻሻያውን እያየን እናስተካክሊሇን

ክፌሌ መሠረታዊ ሸቀጦችን ማሇትም ምግብ፣ ንፁህ ውኃ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ጨው፣ ሳሙናና ላልች በተመጣጣኝ ዋጋ የማግኘት

ተባሇ፡፡ በ1999 ዓ.ም. ማሇትም አዋጁ ከወጣ ከአራት ዓመት በኋሊ በአዱሱ አዋጅ መሠረት እንዯተዯራጀ በወቅቱ በአመራር ሊይ

መብቱን በማሳጣት የማኅበረሰቡን ኑሮ በከፌተኛ መጠን ይጎዲዋሌ፡፡ ከዚህ ላሊ ተቀጣሪ ሠራተኞች ተጎጂ ይሆናለ፡፡ ይህንን

የነበሩ የንግዴ ምክር ቤቱ ሰዎች ይገሌጻለ፡፡ ሊሇፈት 18 ዓመታት ምክር ቤቱ ይህንን አዋጅ በተመሇከተ የተሇያዩ ጥናቶችን

ሇመፌታት በየትኛውም የኢኮኖሚ ዘርፌ የሚቀጠሩ ሠራተኞች ዯመወዝ ሲጨመር ቀጣሪ ተቋማት ወጪ ስሇሚጨምሩ

በማስጠናት ማሻሻያ እንዱያዯርግ በምክር ቤታችን በኩሌ ቢቀርብም መሌስ ሳያገኝ ቆይቶ፣ ሇመጀመርያ ጊዜ በ2013 ዓ.ም. ረቂቅ

ትርፊማነትንና ተወዲዲሪነትን ይፇታተናሌ፡፡ በዚህ አያበቃም፡፡ በዋጋ ንረቱ ሳቢያ የተፇጠረው የሠራተኛ ዯመወዝና የላልች ግብዓቶች

አዋጅ ቀርቦ በየዯረጃው ውይይት ተዯርጎበት ባሇፇው በጀት ዓመት ይፀዴቃሌ ብሇን ጠብቀን ነበር፣ ሆኖም አሌተሳካም፡፡ ዘንዴሮ

ዋጋ መጨመር፣ የአምራችም ሆነ የአገሌግልት ሰጪ ተቋማት ከላልች አገሮች ጋር የሚኖራቸው የተወዲዲሪነት መጠን ከፌተኛ ፇተና

በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በኩሌ በሁሇተኛው ሩብ ዓመት በፓሊርማ ቀርበው ከሚፀዴቁት አዋጆች አንደ ሆኖ መታቀደን ተነግሮን

ውስጥ ይወዴቃሌ፡፡ በተጨማሪም አጠቃሊይ ኢኮኖሚውን በተመሇከተ ተገማች የቢዝነስ ምኅዲር ባሇመኖሩ የኢንደስትሪ መስፊፊትን

የነበረ ቢሆንም፣ የንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር አሁን ሇሁሇት ተከፌሎሌ፡፡ በመሆኑም በአብዛኛው ሥራ ያሇቀ በመሆኑ ተገቢውን

ይገታሌ፡፡

ውይይት በማዴረግ ዘንዴሮ ይፀዴቃሌ ብሇን እናስባሇን፡፡

ሪፖርተር፡- እንዳት ያብራሩሌኝ? እዚህ ሊይ ግን ሇዋጋ ንረቱ አንደ ምክንያት የንግደ ኅብረተሰብ ያሌተገባ ጥቅም ፌሇጋ ነው

ሪፖርተር፡- የንግዴ ምክር ቤቶች በአዋጅ በተሰጣቸው ኃሊፉነት መሠረት እየሠራችሁ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ የተቋማችሁን የሥራ

ይባሊሌ፡፡

ክውን እንዳት ይገሌጹታሌ?

ኢንጂነር መሊኩ፡- ይህ ማሇት ወዯ ቢዝነስ ሥርዓቱ እንዯ አዱስ ሇመግባት የሚያስቡ ሏሳባቸውን ሉያዘገዩት መቻሊቸው፣ ነባር

ኢንጂነር መሊኩ፡- በእኛ በኩሌ አዋጁ ባስቀመጠሌን መሠረት ሦስት መሠረታዊ ዓሊማዎች አለን፡፡ አንዯኛ ንግዴና ኢንቨስትመንት

የቢዝነሱ ተዋንያን ዯግሞ የቢዝነስ ምኅዲሩ ተገማችና ግሌጽ ባሇመሆኑ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ከማዴረግ ወዯኋሊ ሉለ መቻሊቸው፣

ማስፊፊት፣ ሁሇተኛ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ማከናወንና ሦስተኛ የምርምርና የአዴቮኬሲ ሥራዎች ናቸው፡፡ በምርምርና

በአጠቃሊይ የንግዴና ኢንቨስትመንት ሥርዓቱን በመጉዲት ሇአገር ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ከፌተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡ በአገራችን

በአዴቮኬሲ ሥራዎቻችን ሊይ የተሇያዩ ሇፖሉሲ ግብዓት የሚሆኑ ጥናቶችን በማስጠናት ሇመንግሥት እያቀረብን ሲሆን፣ ሇአብነት

የሚታየውን የዋጋ ንረት ባህሪ ስንመሇከት የኑሮ ውዴነት መንስዔዎች ከሊይ ካነሷቸው የኢኮኖሚክስ መሠረታዊ ሏሳቦች ይሌቅ፣ ሰው

ያህሌ የኮቪዴ-19 አዴምታ በአራት የተመረጡ ዘርፍች ማሇትም ግብርና፣ ኢንደስትሪ፣ ቱሪዝምና ልጂስቲክስ ሊይ ያስከተሇውን

ሠራሽ ባህሪያቸው ጎሌቶ ይንፀባረቃሌ፡፡ በአገራችን የተመረተው ይታወቃሌ፡፡ እነ ማን አስመጪዎች ምን ዓይነት ምርት፣ መቼ፣

ተፅዕኖና ወዯፉት መዯረግ ያሇባቸውን ጉዲዮች አጥንተናሌ፡፡ በተጨማሪም መንግሥት ያዘጋጀውንና ያፀዯቀውን የግለ ዘርፌ መሪ

በምን ያህሌ ዋጋ እንዲስመጡ፣ መሸጣቸውን አሇመሸጣቸው ሁለ የሚታወቅ ነው፡፡ ይህንን መረጃ መሠረት አዴርጎ የሽያጭ ሰንሰሇቱ

ተዋናይ ይሆንበታሌ የተባሇውን የአሥር ዓመቱን መሪ ዕቅዴ በዲሰሳ ጥናት ሊይ እንገኛሇን፡፡ በተጨማሪም የአፌሪካ ነፃ የንግዴ

እንዱሰምር መሥራት ይገባሌ፡፡ ምርትን በመዯበቅ የዋጋ ንረትን የሚፇጥሩ የንግዴ ፇቃዴ የላሊቸው፣ በሔጋዊ የታክስ መረብ ውስጥ

ቀጣና በግለ ዘርፌ ሊይ የሚኖረው አንዴምታ ምንዴነው? የኤክስፖርት ፊሲሉቴሽንና ተወዲዲሪነት፣ እንዱሁም በዴርዴር ሑዯት

የላለ፣ ነገር ግን የምርቶች ሰንሰሇት ተዋናይ የሆኑ ሔገወጥ ዯሊሊዎች የመኖራቸውን ያህሌ በሔጋዊነት ስምም ሔገወጥ ዴርጊት

የግለ ዘርፌ ምን አቋም ይኑረው የሚለ ጥሌቅ ጥናቶችን በማስጠናት ከአፌሪካ አኅጉር ነፃ የንግዴ ቀጣና እንዳት ተጠቃሚ መሆን

የሚፇጽሙ አለ፡፡ ሔጋዊው ነጋዳ ቤት ተከራይቶ፣ ሠራተኛ ቀጥሮ፣ በሰነዴ ገዝቶ፣ በሰነዴ በመሸጥ ግብሩን በመክፇሌ ሔጋዊነቱን

እንዯሚቻሌ አመሌካች ጥናት ናቸው፡፡ በአቅም ግንባታ በኩሌ የሥሌጠና ማዕከሌ (Chamber Academy) አቋቋሙን የንግደን

ሲያረጋግጥ እነዚህን ሔገወጥ አካሊት መንግሥት ቁጥጥር በማዴረግ

ማኅበረሰብ እያገሇገሌን እንገኛሇን፡፡ በንግዴና ኢንቨስትመንት ማስፊፊት በኩሌ የአገራችንን ምርቶች በአገር ውስጥና ከአገር ውስጭ

በነጋዳው በኩሌ የሚስተዋለ ችግሮችን በሚመሇከት ዯግሞ፣ ያሌተገባ ሰው ሠራሽ እጥረት በመፌጠርና አሊስፇሊጊ ዯሊልችን

ገበያ እንዱያገኙ ሇማዴረግ ሥራዎች ይሠራለ፡፡ ባሇፇው ዓመት ከኮቪዴ-19 ጋር ተያይዞ የእንቅስቃሴ ገዯቦች በመኖራቸው ዓሇም

በማበራከት በዋናነት በመሠረታዊ ሸቀጦች ሊይ በየጊዜው የዋጋ ንረት እንዱከሰት ያዯርጋለ፡፡ በተሇይ የድሊር ዕጥረት፡፡ በኢትዮጵያ

አቀፌ ኤግዚቢሽኖችን በበይነ መረብ ስናከናውን የቆየን ቢሆንም፣ ዘንዴሮ በተሇያዩ ኤግዚቢሽኖችን በዓሇም አቀፌ ዯረጃ ተሳታፉ

የሚመረቱ የግብርና ምርቶች የዋጋ ጭማሪው መጠን ከውጭ አገር የሚገቡ ምርቶች እንጂ ከቤታችን የሚመረቱ አይመስሌም፡፡ በዚህ

እንሆናሇን፡፡ በቅርቡ በቱርክ ተርኪ - አፌሪካ ኤክስፖ፣ እንዱሁም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዱሲ የኤግዚቢሽን ተሳትፍ የኢትዮጵያ

አጋጣሚ በስመ ነጋዳ ሁለም ነጋዳ ባይወቀስ መሌካም ነው፡፡ በጣም ሥነ ምግባር ያሊቸው በርካታ የንግደ ማኅበረሰብ አባሊት

ምርቶችን የማስተዋወቅ ሥራዎችን እንሠራሇን፡፡ በተጨማሪም በፇረንሣይ፣ በህንዴና በጣሉያን የተዘጋጁ ኤግዚቢሽኖች የኢትዮጵያ

እንዲለ ሌብ ማሇት ያስፇሌጋሌ፡፡ ከሸማቹ ወገን የሚታየው ውስንነት በዋናነት በሰው ሠራሽ ምክንያት የሚፇጠር የአቅርቦት እጥረትን

ምርቶችን ሇማስተዋወቅ እየሠራን ነው፡፡

ተከትል የሚወሰነውን ከፌተኛ ዋጋ ያሇውን ምርትና አገሌግልት ባሇመግዛት ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ፣ የገበያ ዋጋ ነው በሚሌ

ሪፖርተር፡- አፌሪካ አኅጉር ነፃ የንግዴ ቀጣና ስምምነት ተፇርሟሌ፡፡ ይህ ስምምነት ከኢትዮጵያ ሁኔታ እንዳት ይታያሌ? የዚህ

ሇመግዛት መስማማት አቅራቢውን እንዱበረታታ አዴርጎታሌ፡፡

ስምምነት አካሌ መሆንን በተመሇከተ የተሇያዩ አስተያየቶች ይሰነዘራለ፡፡ ነገር ግን ስምምነቱ ተፇርሟሌና በዚህ ስምምነት መሠረት

ሪፖርተር፡- ይህ የዋጋ ንረት እንዲይባባስ መንግሥት አስፇሊጊ የሚባሇውን ኃሊፉነት ባሇመወጣቱ እንዯሆነ የሚናገሩ አለ፡፡ እርስዎ

መሄዴ የግዴ ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ ስምምነት ተወዲዲሪ ሇመሆን የንግዴ ኅብረተሰቡ ዝግጁ መሆን አሇበት፡፡ ከዚህ አንፃር እናንተ

ምን ይሊለ?

ምን እየሠራችሁ ነው?

ኢንጂነር መሊኩ፡- ከመንግሥት በኩሌ ያሇው አንዯኛው ችግር በግብይት ሥርዓቱ ውስጥ ተሰግስገው አሊስፇሊጊ የዋጋ ንረት የሚፇጥሩ

ኢንጂነር መሊኩ፡- በዓሇም ካለት ስምምነቶች በተሳታፉ አገሮች ብዛትና በሔዝብ ብዛት ትሌቁ ነው፡፡ በዚህ ስምምነት ማዕቀፌ

ሔገወጥ ዯሊልችን ከሥርዓቱ አሇማስወገዴ ነው፡፡ ዘመናዊ የግብርና አሠራር ማስፇን አሇመቻሌም በቀዲሚነት ይጠቀሳሌ፡፡ ላሊው

ውስጥ 54 አገሮች እና 1.2 ቢሉዮን ሔዝብ አሇ፡፡ ስሇዚህ ትሌቅ ከመሆኑ ባሻገር በአፌሪካውያን መካከሌ ያሇውን የንግዴ ትስስር

መንግሥት መሠረታዊ ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ ሇሔዝቡ ሇማዲረስ በርካታ የሸማቾች ማኅበራት ያቋቋመ ቢሆንም፣ እነዚህ

አሁን ካሇበት ከስምንት በመቶ ሊቅ ወዲሇ ዯረጃ ያዯርሳሌ ብሇን እንጠብቃሇን፡፡ ከአገራችን አንፃር መጀመርያ ፊይዲውን

ተቋማት ከተቋቋሙሇት ዓሊማ ውጪ የፖሇቲካ መጠቀሚያ መሣሪያ እየሆኑ ነው፡፡ ኃሊፉነታቸውን በሚገባ ከመወጣት ይሌቅ

እንመሌከት፡፡ ሰፉ የገበያ ዕዴሌ ይፇጥራሌ፡፡ ይህም በቅርብ ርቀት፣ በርካሽ የትራንስፖርት ወጪ አፌሪካውያን ገዥዎችን ከምሥራቁ

በማናሇብኝነት የራሳቸውን ጥቅም የማስጠበቂያ መሣሪያ አዴርገውታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የሚታዩ ውስንነቶችን ሇማጋሇጥ ሸማቾች

ገበያ በተሻሇ ዋጋ ሇማቅረብ ሰፉ ዕዴሌ ይኖረዋሌ፡፡ ሸማቾችም የታሪፌ ቅናሽ በመኖሩና አቅርቦት እያዯገ ስሇሚሄዴ በተመጣጣኝ

ቅሬታቸውን ሇሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ሲያቀርቡ ቢስተዋሌም፣ መፌትሓ የሚሰጥና ተገቢውን ዕርምጃ የሚወስዴ አካሌ

ዋጋ ምርቶችን የማግኘት ዕዴሌ ይፇጥርሊቸዋሌ፡፡ ያዯጉት አገሮች ኢንቨስተሮች ወዯ አገራችን መጥተው መዋዕሇ ንዋያቸውን

ባሇመኖሩ መሻሻልች አይታዩም፡፡ በሔገወጥ ዴርጊታቸው እጅ ከፌንጅ ተይዘው የቀረቡ አካሊትም በመንግሥት በኩሌ አስተማሪ

በማፌሰስ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ምንጭ ከመሆኑ ባሻገር፣ ተጨማሪ የሥራ ዕዴሌ በመፌጠር ኢኮኖሚያዊ ዕዴገቱን ያፊጥንሌናሌ፡፡

የሚሆን ዕርምጃ ሲወስዴ ባሇመታየቱ ከዴርጊታቸው ከመቆጠብ ይሌቅ፣ በየጊዜው ጥፊታቸው እየረቀቀና ወዯ አዲዱስ አካባቢዎች

በተሇይም የአገራችን አምራቾች የምርት ግብዓቶች (ጥሬ ዕቃ) ፌሊጎትና በከፉሌ የተመረቱ ዕቃዎችን በሰፉው ማግኘት መቻሌ፣

በፌጥነት ሲስፊፊ ማየት የተሇመዯ ሆኗሌ፡፡

የፊብሪካዎችን ዓመታዊ የምርት ጊዜ (Efficiency) በማሳዯግ ጥሬ ዕቃ በማጣት ሥራ የሚፇቱበትን ጊዜ ይቀንሳሌ፡፡ አፌሪካውያን

ሪፖርተር፡- የዋጋ ንረቱን ሇመቀነስ እንዯ መፌትሓ የሚያቀርቡት ነገር አሇ?

እርስ በርስ መገበያየትን ከላልች አኅጉር ወዯ አፌሪካ የሚገቡ ምርቶችን መተካት ያስችሊሌ፡፡ ከዚህ ተጨማሪ በተሇይ ያዯጉ አገሮች

ኢንጂነር መሊኩ፡- ወዯ መፌትሓው ስንመጣ ሇእነዚህ ችግሮች በወቅቱ አፊጣኝ ዕርምጃ መውሰዴ ሇነገ የማይባሌ የአዱሱ

በኢንደስትሪው መስክ የዲበረ የአሠራር ባህሌ ያሊቸው በመሆኑ ይህንን የክህልት፣ የቴክኖልጂና የተሞክሮ ሽግግር ያዯርግሌናሌ

የመንግሥት አስተዲዯር ቀዲሚ አጀንዲ መሆን አሇበት፡፡ መንግሥትም ይህ ይጠፊዋሌ ብዬ አሌገምትም፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ የዋጋ

ብዬ አምናሇሁ፡፡

ንረቱ በዚህ ከቀጠሇ ከኢኮኖሚያዊ ጉዲቱ በተጨማሪ የማኅበራዊ ቀውስ ምንጭ የመሆን ዕዴለ ሰፉ ነው፡፡ ስሇዚህ መንግሥት

ሪፖርተር፡- ይህ ስምምነት ተግዲሮት የሇውም ብሇው ያስባለ?

ቀሌጣፊና ግሌጽ የንግዴ ሥርዓት በማስፇን ሔገወጥ ዯሊልችን ከሥርዓቱ ነፃ ማዴረግ፣ የራሱን አስፇጻሚዎች ሥነ ምግባር መፇተሽ፣

ኢንጂነር መሊኩ፡- ተግዲሮትን ስንመሇከት ሌማታችንና የፊይናንስ ሥርዓታችን ዯካማ በመሆኑ በማሳሇጥ ከማስቸገሩም በሊይ፣

በንግዴ ማኅበረሰቡ ውስጥ የሚታዩ የሥነ ምግባር ጉዴሇቶች ሲከሰቱ በወቅቱ በጥፊተኞች ሊይ አስተማሪ ዕርምጃ በመውሰዴ የላልች

ስምምነቱን በመተግበር ሉኖር የሚችሌ ዓሊማ፣ አቅምና የሔግ ማዕቀፍችን በበቂ ሁኔታ አሇማዘጋጀት፣ እንዱሁም ዯካማ የተቋማት

ሔጋዊ ነጋዳዎችን የመሥራት መብት ማስከበር ችሊ መባሌ የሇበትም፡፡ በዋናነት የሸማቹም ሆነ የንግደን ማኅበረሰብ ንቃት በየጊዜው

አቅም ይፇታተናሌ፡፡ አዱሱ የሚኒስትር መሥሪያ ቤት የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ተብል መሰየሙ ሇዓሇም የንግዴ

በማጎሌበት መብትና ግዳታውን አውቆ ችግሮች ሲያጋጥሙ ወዯ ሔጋዊ አካሌ በመውሰዴ፣ በወቅቱ እንዱታረም ሇማዴረግ ወጥነት

ዴርጅት አባሌነት ቀጣናዊ ትስስሮች የተሰጠውን ትኩረት ከማሳየቱ ባሻገር፣ መንግሥት ከግለ ሴክተር ጋር በመቀናጀት ሇቀጣናዊ

ያሇው የግንዛቤ ማስጨበጫ/ማስተማሪያ መዴረኮች ተመቻችተው በዘሊቂነት የጋራ ጥረት ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሇዋጋ ንረት

ትስስሮች የቤት ሥራ ሇመሥራት ይጠይቀናሌ፡፡ ስሇዚህ እንዯ አገር በአጠቃሊይ ምን መዯረግ አሇበት ስንሌ በእኔ እምነት ተወዲዲሪ

ችግር በአምራች/በነጋዳውና በፌሊጎት/በሸማች ወገን ያለትን ክፌተቶች የሚጠቀሱ ሲሆን፣ የመንግሥትም ውስንነቶች ታክሇውበት

ነጋዳና ተወዲዲሪ ኢንደስትሪ መፌጠር አሇብን፡፡ ይህም ማሇት በዕውቀት የበሇፀገ፣ ዓሇም አቀፌ የቢዝነስ ምኅዲሩን በአግባቡ

ችግሩን ውስብስብ አዴርጎታሌ፡፡ ባሇፇው ጊዜ በመንግሥት በኩሌ ከተወሰደ ዕርምጃዎች ውስጥ የዋጋ ንረት በኅብረተሰቡ ሊይ

የተረዲና አገርን የሚወክሌ ነጋዳ በመፌጠር ላልች አገሮች ሊይ የምናያቸውን የኢንደስትሪ የአሠራር ባህሌና ሌምዴ፣ የሥራ

የሚያሳዴረውን ጫና ሇመቀነስ ስንዳ፣ ዘይት፣ ስኳርና ሩዝ ከቀረጥና ታክስ ነፃ እንዱገቡ መወሰን ፖስታ፣ ማካሮኒና እንቁሊሌ ዯግሞ

ተነሳሽነት በማዲበር ዓሇም አቀፌ ተወዲዲሪነታችንን ማስፊት አሇብን፡፡ የተቋማትን ቁመና በመፇተሽ የአሠራር ሥርዓታቸውን

ክተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡ በአገራችን መዯበኛ ያሌሆነው ገበያ ሰፉ በመሆኑ (የመንዯር ውስጥ ግብይት

በማዘመንና ፈክክሩ ከባዴ መሆኑን በመገንዘብ መሥራት ይጠይቃሌ፡፡

ስሇሚዘወተር) በአገር ውስጥ ሇሚመረቱ ምርቶች የታክስ ማሻሻያው ቀጥተኛ ሚና እንዱኖረው፣ ማሻሻያው በመዯበኛ ገበያው ሊይ

በንግዴና ዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤታችን በኩሌ ይህንን ጉዲይ ብቻ የሚመሇከት ፕሮጀክት ቢሮ በማቋቋም የስትራቴጂ ሰነዴ

በትክክሌ ተግባራዊ እንዱሆን ጠንክሮ መሥራትና አፇጻጸሙን መከታተሌ ግዴ ይሊሌ፡፡

በማዘጋጀት የጥናትና ምርምር፣ የሥሌጠናና የመረጃ መሰብሰብ ሥራዎች ይሠራለ፡፡ ይህም ማሇት ሇእያንዲንደ የአፌሪካ አገር እኛ

እነዚህን የተፇጠረውን ጊዜያዊ ችግር ከመፌታት አንፃር አነሳን እንጂ፣ መሠረታዊውና ዘሊቂው ነገር ነገር ግን ሁሌጊዜ እንዯምንሇው

ምን ሌንሸጥበት እንችሊሇን? ከእያንዲንደ የአፌሪካ አገሮች ምን ሌናስመጣ እንችሊሇን? በየቀኑ በአፌሪካ አገሮች መካከሌ ገበያ ምን

ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ እጥረትን በመቅረፌ በውዴዴር የሚመራ ገበያ መፌጠር ቋሚ መፌትሓ ነው፡፡ አሁን የተፇጠረው

ያህሌ ዋሇ? የሚለትን መረጃዎች በመሰብሰብ፣ በማጠናቀርና በመተንተን ሇባሇዴርሻ አካሊት በማዴረስ ተቃሚ መሆን የሚቻሌበት

የዋጋ ንረት አሁናዊ ሳይሆን ከአሁን በፉት የሄዴንባቸው መንገድች ውጤት ስሇሆነ ሊሇፈት 30 ዓመታት የተጓዝንባቸውን መንገድች

መንገዴ እንዱፇጥር ያስችሊሌ፡፡ በተጨማሪም ጥናትና ምርምር በማዴረግ ነጋዳዎችን ተወዲዲሪ ሆነው ቢገቡ የሚችለበትን ምክር

መፇተሽ፣ ጠንካራውን ማጎሌበት፣ ስህተቱን ማረምና ዴጋሚ እንዲያዯናቅፇን ሲስተም በመዘርጋት ቋሚ መፌትሓ መስጠት ግዴ

በመሇገስ፣ ዓሇም አቀፌ ተወዲዲሪ በመፌጠር ጠንካራ ሥራ እንሠራሇን ብሇን እናስባሇን፡፡

ይሊሌ፡፡ እኛ አሁን ያጋጠመን ችግር ያዯጉ አገሮች ያሇፈበት በመሆኑ ዓሇም አቀፌ ተሞክሮን ወዯ አገራዊና አገር በቀሌ ሥሪት

ሪፖርተር፡- በአሁኑ ወቅት የዋጋ ንረት የአገሪቱ ከፌተኛ ችግር ሆኗሌ፡፡ መንስዔውና መፌትሓውን እንዳት መግሇጽ ይችሊለ? ይህ

በመቀየር፣ ዲተኝነትን በማስወገዴ፣ የተጠና ሳይንሳዊና በየጊዜው ውጤቱ የሚፇተሽ የመፌትሓ ሏሳብ መተግበር ሇነገ የሚባሌ

የዋጋ ንረት እንዳት ሉቀንስ ይችሊሌ ብሇው ያስባለ? መወሰዴ ያሇባቸው ዕርምጃዎስ?

አይመስሇኝም፡፡ በእኛ በነጋዳዎቹ በኩሌ በኩሌ ሰው ሠራሽ እጥረት ከመፌጠር መቆጠብ፣ አሊስፇሊጊ የዋጋ ንረትን ማስወገዴ፣ ሥነ





ሇሔጋዊ ነጋዳዎች ከሇሊ መስጠት አሇበት፡፡ በአምራቹና

ኢንጂነር መሊኩ፡- በኢኮኖሚስቶች ዕይታ የኑሮ ውዴነትን የሚያባብሱ ሁሇት ዓበይት ጉዲዮች ናቸው፡፡ የመጀመርያው የፌሊጎት

ምግባር የተሞሊውና በነፃ የገበያ ውዴዴር መንፇስ ተወዲዴሮ የማሸነፌን ባህሌን ማዲበር፣ የዓሇም አቀፌ ገበያን አሠራር የተመሇከተ

ከአቅርቦት አይል መገኘት (Demand Pull Inflation) ሲሆን፣ ላሊው የአቅርቦት እጥረት ሲከሰት (Cost Push Inflation) ናቸው፡፡

መረጃ በየጊዜው በመጠየቅ፣ በማንበብ ራስን በማሻሻሌ ሇኅበረተሰቡ የመሌካም ዜግነት ዴርሻውን መወጣት ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪ

የፌሊጎት መጨመር እንዱከሰት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የተሇያዩ ምክንያቶች አለ፡፡ በዋናነት የሚጠቀሱት የኢኮኖሚ መሻሻሌ፣

ከመንግሥት የፖሉሲ ውሳኔና አተገባበር የሚመነጩና ዓሇም አቀፌ የውዴዴር ሜዲ ሊይ ተፅዕኖ የሚያመጡ ችግሮችን በጋራ በአንዴ

የመንግሥት ፉስካሌ ፖሉሲና የገንዘብ ፖሉሲ ናቸው፡፡ የኢኮኖሚ መሻሻሌ ስንሌ አጠቃሊይ የኢኮኖሚ ዕዴገት በሚኖርበት ወቅት

ዴምፅ ሇመፌታት በምክር ቤታችን አዯረጃጀት አንዴ ሊይ በመሆን የተባበረ ዴምፅን መፌጠር

የሰዎችን የሥራ ዕዴሌ ይዞ ስሇሚመጣ፣ የገቢ ዯረጃቸውም መሻሻሌ እንሚኖር ይታመናሌ፡፡ የገቢ መጠን ሲሻሻሌ ዯግሞ ፌሊጎት
በዚያው መጠን እንዱጨምር ያዯርጋሌ፡፡ እንዱሁም በመንግሥት ፉስካሌ ፖሉሲ የመንግሥት ወጪ መጨመርና የታክስ ቅነሳ

(ወዯ ገፅ 7 ዞሯሌ)

ገፅ 6
የግብርና ውጤቶችን ማዕከሌ ያዯረገ ኤግዚቢሽንና ባዛር

እራስን ሇመቻሌ ምርትና ምርታማነት እንዱጨምር ማስቻሌ ነው። ሇዚህም ያሇውን የተፇጥሮ ሀብት እና የሰው ኃይሌ እንዱሁም
የምርት ማሳዯጊያ አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን መጠቀም ይጠበቃሌ።
የተሇያዩ መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት ኢትዮጵያ በየዓመቱ ከውጭ ሇምታስገባው የምግብ ምርት ከሁሇት ነጥብ አምስት

አርሶአዯሩ እንዯዛሬው በፕሊስቲክ ውጤቶች የተተኩ ዕቃዎችን ከመጠቀሙ በፉት ጠዋትና ማታ ወተት የሚያሌበው ከቅሌ፣
ከሸክሊ እና እንጨት ውጤቶች በተሰሩ ቁሶች ነበር። በወይራ ታጥኖ ቅባት የጠገበው የወተት ማሇቢያ ዕቃም ሇወተቱ ጥሩ ቃና
ከመስጠቱ በተጨማሪ ባህሊዊ ዕቃውም መስህብ አሇው። ባህሊዊው ዕቃና የማሇብ ዘዳው ዛሬም ወዯገጠር ከተዘሇቀ አይጠፊም።
በአብዛኛው ግን ማሇቢያው በዘመን አመጣሹ የፕሊስቲክ ውጤት ተቀይሯሌ። ጊዜው እየዘመነ በመጣበት በዚህ ወቅት ዯግሞ
ከማሇብ ጀምሮ የወተት ውጤቶችን እስከማቀነባበር ሥራን የሚያቀሊጥፈና ጉሌበትንም የሚቀንሱ ቴክኖልጂዎች ተፇጥረዋሌ።
የውጭውን ቴክኖልጂ በሀገር ውስጥ በማስተዋወቅ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ በቅርቡ በተዘጋጀ የንግዴ ባዛር ሊይ እንዲየሁት
ቴክኖልጂው ወተትን በፊብሪካ ዯረጃ ሇማከናወን የሚያስችሌ ነው።

ቢሉየን ብር በሊይ ወጪ ታዯርጋሇች። ይህን ከፌተኛ ወጪ ሇማስቀረት ምርቱ በሀገር ውስጥ በስፊት እንዱመረትና እሴት
ተጨምሮበትም እንዱቀርብ፣የሀገር ውስጥ የአምራች ኩባንያዎች ዴርሻ እንዱያዴግ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሇዋዋጭ የሆነ የዋጋ
ንረትም እንዲይፇጠር የሚያስችለ ሥራዎችን ታሳቢ ያዯረገ ሥራ መሰራት አሇበት ከሚሌ እሳቤ የተዘጋጀ ነው።
ኢንቨስትመንት እንዱነቃቃና ተጠናክሮ ዕዴገት እንዱመዘገብ ሇማስቻሌ ኤግዚቢሽኖችን ማዘጋጀት ጠንካራ ሚና ስሊሊቸው
ውጤቱም በተግባር እየታየ በመሆኑ ውጤቱን ግምት በማስገባት ነው ዴርጅቱ ተቋርጦ የነበረውን ኤግዚቢሽን እንዯገና
ሇማካሄዴ የተነሳሳውና ተግባራዊ ያዯረገው። በባዛሩ ሊይ ከ11 ሀገራት የተውጣጡ ኩባንያዎች የተሳተፈ ሲሆን፣ ከነዚህ መካከሌም
ከውጭ የጀርመን፣ የቱርክ፣የሩሲያ፣ የናይጄሪያና የኬኒያ ኩባንያዎች ይገኙበታሌ። ከሀገር ውስጥም የተሇያዩ አምራች ኩባንያዎች

በኤግዚቢሽኑ ሊይ ቴክኖልጂውን ሲያስተዋውቁ ያገኘኋቸው አቶ ዓሇሙ በራ እንዯገሇጹሌኝ፤በኢትዮጵያ ሰፉ የሆነ የወተት ምርት
መኖሩን በማረጋገጥ ቴክኖልጂውን ሇማቅረብ ችሇዋሌ።ሀብቱ ቢኖርም ወተት ከማሇብ ጀምሮ ያሇው ሂዯት ባህሊዊ በመሆኑ
ከወተት ተዋጽኦዎች የሚፇሇገውን ምርት በማግኘት እንዯሀገር ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማሳዯግ እንዲሌተቻሇ ያስረዲለ።
በቴክኖልጂ የታገዘ እንቅስቃሴ ቢኖርም ቴክኖልጂው በበቂ ሁኔታ አሌተዲረሰም። በኤግዚቢሽኑ ሊይ ይዘው የቀረቡት የወተት
ማቀነባበሪያ ቴክኖልጂ ከአርሶአዯሩ ተሰብስቦ ወዯ ተሇያዩ ምርቶች ሇመቀየር እስከሚያስችሇው ሂዯት ዴረስ ያሇውን ሰንሰሇት
ጠብቆ በማከናወን ሇገበያ ማቅረብ የሚያስችሌ ሲሆን፣ በዚህ ሂዯት የወተት ምርትን በፊብሪካ ዯረጃ በማከናወን አርሶአዯሩን
ተጠቃሚ ማዴረግ ይቻሊሌ።

ተሳትፇዋሌ።
በኤግዚቢሽኑ ሊይ ኩባንያዎቹ የተሇያዩ ምርቶችንና የአመራረት ዘዳ ቴክኖልጂዎችን ይዘው የተሳተፈ በመሆናቸው አንደ
ከላሊው ሌምዴ በማግኘት በሚፇጠረው የተሞክሮ ሌውውጥ የቴክኖልጂ ሽግግሩን ሇማስፊት እንዯሚረዲ የጠቆሙት አቶ
ነብዩ፤ ቴክኖልጂዎቹ የግብርና ውጤቶችን ወዲሇቁ ምርቶች ሇማሸጋገር የሚረደ መሆናቸውንም ተናግረዋሌ።
የግብርና ሥራውን የሚያግዝ ቴክኖልጂ ባሇመኖሩ ምርት በወቅቱ ሳይሰበሰብ በማሳ ሊይ የሚቀርበትና ከተመረተበት ቦታም
አጓጉዞ አቀነባብሮ በማቅረብ ያሇው ተጠቃሚነት አናሳ የሆነባቸው አጋጣሚዎች የበዙ መሆናቸውን አመሌክተዋሌ። በግብርናው
በየእሴት ሰንሰሇቱ ሊይ ያለ ተግዲሮቶችን በመቅረፌ ውጤታማ ሇመሆን መሌካም ተሞክሮ ያሊቸውን በአንዴ በማገናኘት የሌምዴ

አርሶ አዯሩ ጥቅሙን እየተረዲ ሲሄዴ ዯግሞ ወተት በስፊት ሇማምረት ይነሳሳሌ። ምርትም ሲጨምር ተጠቃሚው በተመጣጣኝ
ዋጋ ወተትና የወተት ተዋጽኦዎችን ያገኛሌ።

ሌውውጥ እንዱያዯርጉ ማዴረጉ አማራጭ መፌትሄ እንዯሆነና በዚህ ረገዴም በመንግሥት የሚፇቱት እንዲሇ ሆኖ ፕራና ኤቨንት
ዴርጅት ግን የግብርና ግብአት ቴክኖልጂ ክፌተቶችን ሇመሙሊት ሥራዎችን በመሥራት የዴርሻውን እየተወጣ መሆኑን ነው

እርሳቸው እንዲለት፤ ሀብቱ እያሇ ነገር ግን በአግባቡ ባሇመመራቱ አቅራቢው አርሶአዯርም ሆነ ተገሌጋዩ በዋጋና በአቅርቦት
እየተጠቀሙ እንዲሌሆነ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻሊሌ።በአሁኑ ጊዜ የአንዴ ሉትር ወተት ዋጋ ገበያ ሊይ በአማካይ ከ40 እስከ 50
ብር በመሸጥ ሊይ ሲሆን፣ በዋጋውም ሆነ በአቅርቦቱ ሻጭና ሸማች ዯስተኞች አይዯለም።
ወተቱ ወዯተጠቃሚው የሚዯርስበት ዘዳና ወተቱ የሚከፊፇሌበት ዕቃም ዯረጃውን የጠበቀ አሇመሆኑ ሇዘርፈ የተሰጠውን
የትኩረት ማነስ ያሳያሌ ብሇዋሌ። በዘርፈ ጥናቶች ቢካሄደ ኢኮኖሚያዊ ፊይዲውንና እስካሁንም በነበሩት ሂዯቶች የሚስተዋለ
ክፌተቶችን መሇየት ይቻሊሌ።

ያስረደት፡
ቀዯም ሲሌ ይካሄደ በነበሩ የንግዴ ባዛር ኤግዚቢሽኖች ታይተው የነበሩ ሇውጦችንም አቶ ነብዩ እንዲስታወሱት፤ ሇምርትና
ምርታማነት መጨመር የሚረደ ግብአቶችን በባዛር ሊይ ይዘው ከሚቀርቡ የተሇያዩ ኩባንያዎች ከሚገኘው ተሞክሮ በተጨማሪ
የንግዴ ባዛር ትርኢትና ኤግዚቢሽን በኢትዮጵያ ውስጥ መካሄደ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ያሳዴጋሌ።
አዲዱስ ቴክኖልጂዎች ሲተዋወቁ ዯግሞ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውም ያዴጋሌ። ቀዯም ሲሌ በተካሄደ ባዛሮች ሇቃና
መሇወጫ (ፌላቨር) ግብአት፣ በፕሊስቲክ ጠርሙስ ታሽጎ ሇገበያ ሇሚቀርብ ውሃ የሚያገሇግሌ ምርትና ላልችም ከውጭ ይገቡ

በትኩረት በመሥራት የወተት ምርትና ማርታማነትን ማሳዯግ ከተቻሇ ከወተቱ የሚወጣውን ክሬም፣ ቅቤ፣ አይብ እንዱሁም
ወተቱን በማርጋት ሇውጭ ገበያ በማቅረብ በሀገር ኢኮኖሚ ዕዴገት ሊይ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዯሚቻሌ ከቴክኖልጂ አቅራቢው
ምክረሀሳብ ተሰጥቷሌ።

ግብአቶች በሀገር ውስጥ የሚያመርቱ ኩባንያዎችን መፌጠር መቻለን ሇአብነት መጥቀስ ይቻሊሌ። ከውጭ ኢንቨስትመንትን
መሳብ ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶችን የማምረት አቅም በማሳዯግ ሇውጦች ተመዝግበዋሌ።
ፕራና ኤቨንት ዴርጅት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዲይ፣ ኮቪዴ ባሌተወገዯበትና የጉዞ ክሌከሊ ባሇበት እንዱሁም ኢትዮጵያ የውጭ

ቴክኖልጂውን ሇመጠቀም ያሇው ፌሊጎት ምን ይመስሊሌ በሚሌ ሇአቶ ዓሇሙ ሇቀረበሊቸው ጥያቄ በሰጡት ምሊሽ፤ በተሇይም
ቀዴመው ወተት የማቀነባበር ሥራ ውስጥ የገቡና በሥራቸው ያዯጉ ዴርጅቶች ሊቅ ያሇ ቴክኖልጂና በብዛት ሇማምረት የሚስችሌ
ማሽን የመጠቀም ፌሊጎታቸው እየጨመረ በመሆኑ ገበያው አዋጭ ነው ብሇዋሌ።

ምንዛሪ እጥረት በገጠማትና ኢኮኖሚዋ በተዲከመመበት ኤግዚቢሽኑን ማዘጋጀቱ ጠቀሜታወ ጉሌህ ነው። አቶ ነብዩ እንዲለት፤
ዴርጅቱ በተሇያዩ ተግዲሮቶች ውስጥም ሆኖ ኃሊፉነቱን መወጣት አሇበት የሚሌ መርህ አሇው።
የኢትዮጵያን ገጽታ ሇማበሊሸት የሚወሩትን ወሬዎች ሇማስቀረትም ባዛሩን ማካሄዴ አስፇሊጊ እንዯሆነም ዴርጅቱ አምኖበት

ከግብርና ምርት ጋር በተያያዘ ላሊው በአግዚቢሽኑ ሊይ የቀረበው ዯግሞ ከስንዳ ግብአት የተዘጋጁ ፓስታ፣ ማካሮኒና የተሇያዩ
ብስኩቶች ናቸው። እነዚህን ምርቶች በማምረት የ20 ዓመት ተሞክሮ ያሇው የቱ ብራዘርስ ሀዋን ፈዴ ኮምፕላክስ ዴርጅት አንደ
ነው።

ያካሄዯው ባዛር ሲሆን፣ በላሊ በኩሌ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ንግዴና ኢንቨስትመንት ሇማካሄዴ በተሇይም በምግብና መጠጥ
ዘርፌ ከፌተኛ ፌሊጎት መኖሩን ከተሳታፉዎች መገንዘብ ይቻሊሌ። ምንም እንኳን የተሳታፉው ቁጥር እንዯቀዴሞ ባይሆንም ተስፊ
ሰጭ የሆነ ነገር ታይቷሌ።

የምግብ ግብአቶቹ የግብርና ውጤቶች በመሆናቸው ምርቶቻቸውን ሇተጠቃሚው ከማስተዋወቅ በተጨማሪ በግብአት አቅርቦትና
ተያያዥ በሆኑ ጉዲዮች ሇሚያጋጥሟቸው ችግሮች መፌትሄ የሚሆኑ ነገሮች ሇማግኘት ኤግዚቢሽኑ መዘጋጀቱ ጠቀሜታ አሇው።
ይህንን የነገረኝ የዴርጅቱን ምርት ሲያስተዋውቅ ያገኘሁት የማስታወቂያ ባሇሙያ ነው።

የአሁኑ የኤግዚቢሽኑ ትኩረት የተሳታፉ ቁጥር ሊይ ሳይሆን ቀዴሞ በኤግዚቢሽን ይገኙ የነበሩ ጥቅሞች ቀጣይነት እንዱኖራቸው
ማስቻሌ ነው።ሇኤግዚቪሽኑ መካሄዴ ከፕራና ኤቨንት ዴርጅት ጋር ከግብርና ሚኒስቴር፣ የምግብና መጠጥ ኢንዯስትሪ ሌማት
ኢንስቲትዩት፣ ኬሚካሌና ኮንስትራክሽን ግብአት ኢንደስትሪ የዴጋፌ ትብብር ስኬታማ አዴርጎታሌ። የግብርናውን ዘርፌ

በተሇይም የመንግሥት አካሊትን ሇማግኘት መሌካም አጋጣሚ ስሇሚፇጥር ክፌተቶችን በግንባር በመነጋገር የጋራ መፌትሄ
በመፇሇግ ተጠቃሚው የምርት አገሌግልቱን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዱያገኝ ያስችሊሌ። ዴርጅቱ ይህን ታሳቢ በማዴረግ
በኤግዚቢሽኑ ሊይ ቢሳተፌም የጎበኘና ያነጋገራቸው የመንግሥት አካሌ ባሇመኖሩ እንዯሀሳባቸው የፇሇጉትን አሊገኙም። መንግሥት
በቅርቡ በተወሰኑ የምግብ አይነቶች ሊይ ተጨማሪ እሴት ታክስ (ቫት) ማንሳቱ ይታወሳሌ።
ዴርጅቱ ከሚያመርተው ምርት ጋር ተያያዥ በመሆኑ እርምጃውን እንዳት እየተገበረ እንዯሆነም ባሇሙያው ሊቀረብኩሇት ጥያቄ
በሰጠው ምሊሽ፤ እርምጃውን መሠረት በማዴረግ ዴርጅታቸው 20 ፌሬ ፓስታ የሚይዝ አንዴ እሽግ ካርቶን ይሸጥበት ከነበረው
አምስት መቶ ብር ወዯ አራት መቶ ሰማኒያ ብር ዝቅ በማዴረግ ተገሌጋዩን ተጠቃሚ አዴርጓሌ። በኩንታሌ በአራት ሺ ስምንት
መቶ ብር ሂሳብ ያቀርብ የነበረውን ማካሮኒ ወዯ አራት ሺ አንዴ መቶ ሃምሣ ብር ዝቅ በማዴረግ የ720ብር ቅናሽ አዴርጓሌ።
በኪል ቅናሹ ከስምንት ብር በሊይ ነው። ዴርጅቱ ሇሚያመርታቸው የምግብ አይነቶች የስንዳ አቅርቦት በሀገር ውስጥ ቢሟሊ
እንኳን ከማሸጊያ ጀምሮ ላልች አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮችን ከውጭ ሀገር በሚገቡ ግብአቶች ነው የሚጠቀመው። ዴርጅቱ ባሇው
የውጭ ምንዛሪ እጥረት ግብአቶቹን ከውጭ ሇማስገባት እየተቸገረ በመሆኑ ሀገር ውስጥ የተቋቋሙት የኢንዯስትሪ ፓርኮች
አምርተው እንዱያቀርቡ የማስተዋወቅ ሥራ እየሰራ ይገኛሌ።

ሇመሇወጥ የሚዯረግ ጥረትን በተሇይ የመንግሥት ሚና ከፌተኛ ስሇሆነ ዴጋፌና ትብብሩ አሁን ካሇውም በሊይ መጠናከር
አሇበት።
መንግሥታዊ ተቋማት በኤግዚቢሽኑ ሊይ በመሳተፌም የሰሯቸውን ሥራዎች በማስተዋወቅ አርአያነታቸውን ማሳየት
ይኖርባቸዋሌ። በየዯረጃው ያለ የዘርፈ አመራሮች የኤግዚቢሽኑ አካሌ በመሆንና ከተሳታፉ ኩባንያዎች ጋር የጎንዮሽ ውይይቶችን
በማካሄዴ ዓሇም በግብርና ዘርፈ የዯረሰበትን ዯረጃ መረጃ በመሰብሰብና ሇተግባራዊነቱም ዝግጁ ሲሆኑ የውጭ ኢንቨስተሮች
በመንግሥት የሚሰራውን ካወቁ ኢንቨስት ሇማዴረግ ይበረታታለ ሲለ አስረዴተዋሌ።
በኢትዮጵያ ካሇፈት ሁሇት ዓመታት ጀምሮ በተሇያዩ ዘርፍች ይካሄደ የነበሩ ባዛሮች እየተቀዛቀዙ መምጣታቸው ይታወሳሌ።
ምክንያቶቹ ዯግሞ ግሌጽ ነው። የኮቪዴ 19 ቫይረስ መከሰት አንደ ምክንያት ሲሆን፣ ላሊው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፌሌ አሸባሪው
ህዝባዊ ወያኔ ሒርነት ትግራይ (ትህነግ) የከፇተው ጦርነት እና ቀዯም ሲሌም በሀገሪቱ ተፇጥረው በነበሩ አሇመረጋጋቶች እንዯሆነ
ይታወቃሌ። የተፇጠሩት ችግሮች እንቅስቃሴን የሚገዴቡና ተጽእኖ የሚፇጥሩ በመሆናቸው ነው ሇመቀዛቀዙ እንዯምክንያት
የተጠቀሱት።
እነዚህ ክስተቶች ከማጋጠማቸው በፉት ግን የተሇያዩ ባዛሮች በስፊት ይካሄደ ነበር። ሁለም ባዛሮች እንዯየዘርፈ የየራሳቸው

የተሳተፈበት ኤግዚቢሽንም የገበያ ትስስር ሇመፌጠር አጋዥ ይሆናሌ። በስንዳ ግብአት አቅርቦት በኩሌ ያሇውንም ክፌተት
እንዯተናገረው በሀገር ውስጥ የሚመረተው ስንዳ ሇፓስታ ምርት ተመራጭ አይዯሇም። የመሰባበር፣ ሲቀቀሌም የመቡካትና
የመያያዝ ባህሪ አሇው። ይህ ዯግሞ ተጠቃሚ ዯንበኛን ያርቃሌ። በጥራት በቂ ምርት በሀገር ውስጥ ማቅረብ ቢቻሌ ኢኮኖሚያዊ

ጠቀሜታ እንዲሊቸው ቢታወቅም ከግብርና ጋር በተገናኘ የሚካሄደት ባዛሮች ግን እንዯ ኢትዮጵያ የግብርና ሥራዋ ሊሌዘመነ
ሀገር ምርትና ምርታማነትን ከፌ ሇማዴረግ እንዱቻሌ የተሇያዩ ሀገራት ተሞክሮዎች ሇመቅሰም፣ ሇግብርናው ከሚያግዙ
ግብአቶችና ቴክኖልጂዎች ጋር ሇመተዋወቅ የሚያግዝ በመሆኑ ጠቀሜታውን ሇየት ያዯርገዋሌ።

ጥቅሙ ዘርፇብዙ ይሆናሌ።
ይህ በምግብና መጠጥ የእሴት ሰንሰሇት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኩባንያዎችን ያሳተፇ ዓሇም አቀፌ የንግዴ ትርኢትና ባዛር በቅርቡ
በስካይሊይት ሆቴሌ የተካሄዯ ሲሆን፣ ዘርፈን ሇማስተዋወቅም ባዛሩን ያዘጋጀው ፕራና ኤቨንት የተባሇ ዴርጅት ነው። የዯርጅቱ
መሥራችና ሥራ አስኪያጅ አቶ ነብዩ ሇማ፤ ስሇአጠቃሊዩ እንዱህ አስረዴተዋሌ።



እርሳቸው እንዲለት እንዯሀገር ቅዴሚያ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያሇው በምግብ እህሌ እራስን ሇመቻሌ በመሆኑ የባዛሩ ዓሊማ
የመንግሥት የትኩረት አቅጣጫ የሚዯግፌና ዘርፈን የማጠናከር፣የቴክኖልጂ ሽግግር እንዱኖር፤ እውቀትን ማሳዯግ፣ በምግብ እህሌ

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.press.et/ama/?p=59600



ገፅ 7
በአገሪቱ ሉስፊፊ የሚገባው የኦን ሊይን ግብይት
ዓሇም ወዯ አንዴ መንዯር እየመጣች ነው በሚባሌበት በዚህ ዘመን ከዘመኑ ጋር እኩሌ እየተራመደ ካለና
በቴክኖልጂ ከበሇጸጉ አገራት እኩሌ መራመዴ ባቻይቻሌም እግር በእግር መከታተሌ የዯሃ አገራት ዕጣ ፇንታ
ከመሆኑም በሊይ የውዳታ ግዳታ ነው።ዘመናዊ ቴክኖልጂን በመጠቀም ጊዜን፣ ወጪንና ጉሌበትን ቆጥቦ የተሇያዩ
ተግባራትን በቀሊለ በሚከወንበት በዚህ ጊዜ ቴክኖልጂን መጠቀም ምርጫ የላሇው አማራጭም ሆኗሌ፡፡
መሽቶ በነጋ ቁጥር ዓሇም አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን እነሆ ከዯጅኦ በእጅኦ ማሇቷን ተያይዛዋሇች። በአንዴ ወቅት
ዴምጻዊት ዘሪቱ ከበዯ ‹‹ቴክኖልጂው በሊይ በሊይ…›› ብሊ ማዜሟን አስታውሳሇሁ።ታዱያ የሰው ሌጆችን ሔይወት
ቀሇሌ ማዴረግ የሚችለ እየተሻሽሻለ ከሚመጡ የተሇያዩ ቴክኖልጂ ሇመቋዯስ ሰዎች በተቻሊቸው አቅም ሁለ ተፌ
ተፌ ሲለ ይስተዋሊሌ።
ሇዚህም የእጅ ስሌክ ቀዲሚውን ሥፌራ ይይዛሌ። እርግጥ ነው የእጅ ስሌክ ባሌነበረበት ወቅት በቤት ስሌክ ሃሳብ
ተሇዋውጠን፤ ናፌቆት ተወጣጥተን፤ መሌዕክት ተቀብሇንም አቀብሇናሌም።ታዱያ ከእነዚህ አገሌግልት ውጪ የጎሊ
ዴርሻ ያሌነበረው የቤት ስሌክ ዛሬ በእጅ ስሌክ ተተክቶ መረጃን ከመሇዋወጥ ጀምሮ የተሇያዩ የክፌያ አገሌግልቶችን
በእጅ ስሌክ ማግኘት ተችሎሌ።
ምስጋና ሇዘመኑ ቴክኖልጂ ይሁንና እነሆ ዛሬ የዘመኑ ቴክኖልጂ የዯረሰባቸውን የእጅ ስሌኮች በመጠቀም በርካታ
ሥራዎችን በቤት ውስጥም ሆነ በሥራ ቦታ አሌያም በመዝናኛ ሥፌራ በመሆን መሥራት ተችሎሌ፡፡
በተሇይም አሁን አሁን በስፊት እየተስተዋሇ ሇመጣው የኦን ሊይን ግብይት ዘመናዊ የእጅ ስሌክ በቂ ነው።ይህም
ጊዜ፣ ጉሌበትና ወጪን ከመቆጠብ ባሇፇ በሻጭና በገዢ መካከሌ የሚፇጠረውን አሊስፇሊጊ እሰጣ ገባ እንዱሁም
በመሃሌ ያሇውን የህገወጥ ዯሊሊ ጣሌቃ ገብነትን ማስቀረት ይችሊሌ።ከዚህ በተጨ ማሪም በሀገሪቱ ያሇውን የንግዴ
ሥርዓት መስመር ማስያዝ የሚችሌ እንዯሆነም ይታመናሌ፡፡

ያዘዙበትን ማዘዣ ወረቀት በመቀበሌ መዴሃኒቱን ከአሜሪካን ሀገር እንዱሁም ከላልች አገራት በማስመጣት
ሇዯንበኞች ያቀርባሌ፡፡
ቁሳቁስ ገበያ ከመዴሃኒት በተጨማሪ ማንኛውንም ጥራት እና እውቅና ያሊቸውን ቁሳቁሶች ከአሜሪካ በቀጥታ
በማስመጣት ሇፇሊጊዎች ያቀርባሌ።በተሇይም አሌባሳትን ጨምሮ የመኪና መሇዋወጫ፣ ከስሌክ ጀምሮ ማንኛውንም
ኤላክትሮኒክስ እቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ አስመጥቶ ሇፇሊጊዎች ተዯራሽ ያዯርጋሌ፡፡
ቁሳቁሶቹን በምን ያህሌ ጊዜ ሇአገሌግልት ፇሊጊዎቹ ተዯራሽ ታዯርጋሊችሁ ሇሚሇው ጥያቄያችን ከአሥር እስከ
አሥራ አምስት ቀናት የሚፇጅባቸው እንዯሆነ ወይዘሮ መጽሓት ይናገራለ።ምንም እንኳን በአምስት ዓመት ጊዜ
ውስጥ ሇምን ያህሌ ዯንበኞች አገሌግልት መስጠት እንዯቻለ በጥናት ያገኙት ውጤት ባይኖርም በጥቅለ በርካታ
ቁጥር ያሊቸው ዯንበኞች ግን በየጊዜው ከቁሳቁስ ገበያ አገሌግልት እያገኙ ነው።
የተሇየ ሁኔታ ካሌተፇጠረና ጉምሩክ አካባቢ ያሇው ሂዯት ከአቅም በሊይ ካሌሆነ በስተቀር እንዱሁም በዓሊት
በሚሆኑበት ጊዜ የተወሰነ ቢዘገይም በአሥራ አምሥት ቀናት ውስጥ ተገሌጋዮች የሚፇሌጉት እቃ
ይዯርሳቸዋሌ።ከዚህ በተጨማሪም በአስቸኳይ የሚፇሇጉ ዕቃዎች ካለ ተጨማሪ ክፌያ በመክፇሌ በአምሥት ቀናት
ውስጥ ቁሳቁሱ እንዱዯርሳቸው ይዯረጋሌ፡፡
የኦን ሊይን ገበያውን ሇማሳሇጥ የግዴ በግብይት ሰንሰሇት ውስጥ የሚገኙ የውጭ አገር አጋሮች ያስፇሌጋለ ያለት
ወይዘሮ መጽሓት፤ አገሌግልቱን ፇሌገው የሚያስፇሌጋቸውን ቁሳቁስ ትእዛዝ የሚሰጡ ሰዎች ማሟሊት
የሚገባቸውን ሁለ ሲያሟለ የአገሌግልቱ ተጠቃሚ ይሆናለ።የእቃው ዋጋ ታክስና የተሇያዩ አገሌግልቶችን ጨምሮ
ዯንበኞች በአገር ውስጥ ብር ይከፌሊለ።በውጭ አገር የሚገኙት አጋሮችም በውጭ ምንዛሪ ክፌያውን ፇጽመው
ቁሳቁሱን ወዯ ሀገር ውስጥ ይሌካለ፡፡
ይህን ሥራ ሇመሥራት ክሬዱት ካርዴ አስፇሊጊ እንዯሆነ ያነሱት ወይዘሮ መጽሓት፤ ክሬዱት ካርዴ ባይኖራቸው
ሥራውን መሥራት እንዯማይችለ ይናገራለ።ምክንያቱም ከውጭ ሀገር ሇሚገዙ ቁሳቁሶች ክፌያ የሚፇጸመው
በውጭ አገር ገንዘብ በመሆኑ በውጭ አገር ያለት አጋሮች ክሬዱት ካርዴ ሉኖራቸው ይገባሌ።

በሀገሪቱ የኦን ሊይን ገበያን ከተቀሊቀለ በርካታ ዴርጅቶች መካከሌ ቁሳቁስ ገበያ አንደ ነው።‹‹ኢትዮጵያ ውስጥ
ሆነው ከአማዞን ይግዙ›› የሚሇው ቁሳቁስ የኦን ሊይን ገበያ ሥራውን ከጀመረ አምስት ዓመታትን ያስቆጠረ
ስሇመሆኑ የቁሳቁስ ገበያ መሥራችና ማናጀር ወይዘሮ መጽሓት ጣሰው ይናገራለ፡፡

በውጭ አገር ከሚገኙት በተጨማሪም ሥራውን በተቀሊጠፇ ሁኔታ ሇመሥራትና ተዯራሽ ሇማዴረግ የሚያስችለ
አምስት ሠራተኞች ከቁሳቁስ ገበያ ጋር በጋራ ይሠራለ።ሠራተኞቹ የዌብሳይት ዱዛይነሮች ሲሆኑ ከዴርጅቱ ጋር
በጋራ በመሆን 20 በመቶ ዴርሻ ኖሯቸው ይሠራለ።

እርሳቸውም አያይዘው የቁሳቁስ ገበያ እንዳት እንዯተጀመረ፣ የሚሰጣቸውን አገሌግልቶችና በቀጣ ይም ዘርፈን
በስፊት ሇመጠቀም መዯረግ ስሇሚገባውና በዘርፈ የሚስተዋለ ችግሮችንም በማንሳት ሃሳባቸውን እንዯሚከተሇው
አካፌሇውናሌ።

አሁን ባሇንበት ዘመን ሰዎች ሁሌጊዜ ወዯ ገበያ ማእከሌ ሄዯው፣ የሚፇሌጉትን እቃ ፇሌገውና ዋጋ ተከራክረው
ዯክመው መገበያየት የሇባቸውም የሚለት ወይዘሮ መጽሓት፤ ሇዚህም የኦን ሊይን ገበያ ሉስፊፊና ሰዎችም የኦን
ሊይን ግብይትን ሌምዴ ሉያዯርጉት ይገባሌ ይሊለ፡፡

የኦን ሊይን ገበያውን ሇማስተዋወቅ ፋስቡክን ጨምሮ የተሇያዩ የማህበራዊ ሚዱያዎችን ተጠቅ መዋሌ። አዲዱስ
የሆኑ ማንኛውም ሥራዎች በማስተዋወቅ የሚሰሩ ከመሆኑም በሊይ የኦን ሊይን ገበያ ዯግሞ በአይነቱ የተሇየና
በአገሪቱ አዱስ መሆኑ የበሇጠ የማስተዋወቅ ሥራን ይጠይቃሌ።በመሆኑም ከሦስት ዓመት ባሇፇ ጊዜ በተሇይም
በቴላግራም ሲያስተዋውቁ ቆይተው በአሁኑ ወቅት ግን አብዛኛው ማህበረሰብ በቁሳቁስ ገበያ ተዯራሽ እየሆነ
መጥቷሌ፡፡

እርግጥ ነው አሁን ሊይ ጥቂት የማይባለ ሰዎች በኦን ሊይን ገበያ እየተገበያዩ ይገኛለ።በተሇይም ዓሇም አቀፌ ስጋት
በሆነው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት ሰዎች ከቤት መውጣት አሌዯፇሩም።በዚህ ጊዜ የኦን ሊይን
ግብይት አማራጭ ሆኗሌ።በርካቶችም ከምግብ ሸቀጦች ጀምሮ አሌባሳትና የተሇያዩ ቁሳቁሶችን በመገበያየት
ተጠቅመውበታሌ።

ወዯ ኦን ሊይን ገበያ ሇመግባት ምን አነሳሳችሁ ብሇን ሊነሳነው ጥያቄ ወይዘሮ መጽሓት ሲመሌሱ፤ በዋናነት
ኢትዮጵያ ውስጥ ያሇው የመገበያያ መንገዴ ምቹና ጤናማ ካሇመሆኑ የተነሳ ሲሆን ሇዚህም የኦን ሊይን ገበያ
መፌትሓ እንዯሚሆን በማሰብ ነው።የኦን ሊይ ገበያ በአገሪቱ ያሌተሇመዯ መሆኑንም አንስተዋሌ።የዛሬ አምስት
ዓመት አካባቢ ምንም አይነት የኦን ሊይን ገበያ እንቅስቃሴ አሌነበረም፡፡
በወቅቱ የኦን ሊይን ገበያን ሇማስጀመር በተሇያዩ ግሇሰቦችና ዴርጅቶች ፌሊጎቱ ቢኖርም በፌጥነት ወዯሥራ
በመግባት በተቀሊጠፇ መንገዴ አገሌግልት መስጠት የጀመረው ግን ቁሳቁስ ገበያ ነው ማሇት ይቻሊሌ።ሇዚህም
በዋናነት ዯንበኞች የሚፇሌጉት እና በአገሪቱ እጥረት አሇ፣ እንዯሌብ አይገኝም የተባለ ቁሳቁሶችን በጥናት በመሇየት
እነሱን ተዯራሽ ሇማዴረግ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡
በውጭ አገር እንዲለት አማዞን፣ አሉባባና ላልችም የኦን ሊይን ግብይት አይነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሌተሇመደ
ቢሆንም አስፇሊጊ ስሇመሆኑ ይታማናሌ።ምክንያቱም የኦን ሊይን ገበያ ወጪ፣ ጊዜ፣ ጉሌበትና ያሌተገባ እንግሌትን
የሚቀንስ የገበያ ሥርዓት ነው።በውጭ አገራት ሰዎች በቤታቸው ውስጥ ሆነው በእጅ ስሌኮቻቸው የሚፇሌጉትን
ማንኛውም ቁሳቁስ እንዱሁም ምግብን ጨምረው ይገበያያለ፤ ክፌያም ይፇጽማለ፡፡
ቁሳቁስ ገበያም ሰዎች የሚያስፇሌጋቸውን ቁሳቁስ ሇመገበያየት የሚያስችሊቸውን ሥርዓት ዘርግቶ በመንቀሳቀስ ሊይ
ይገኛሌ።በመሆኑም ማንኛውም ሰው የእጅ ስሌኩን ተጠቅሞ ከአማዞን ገበያ ሊይ የሚፇሌገውን ቁሳቁስ
ይመርጣሌ።የመረጠውን የቁስ ሉንክም ሇቁሳቁስ ገበያ ይሌካሌ።ሉንኩም ስሇሚፇሌገው ቁስ አጠቃሊይ ሁኔታም
በዝርዝር ያትታሌ።ከዛም የሚፇሌገው ሲሆንና ሇመግዛት ሲፇሌግና ሲወስን ብቻ ትዕዛዝ ያስተሊሌፊሌ።በትዕዛዙ
መሰረትም ቁሳቁስ ገበያ ቁሱን ከውጭ አገር ገብይቶ ያቀርባሌ።
አማዞን ገበያ ሊይ የላሇ ቁሳቁስ የሇም የሚለት ወይዘሮ መጽሓት፤ አገሌግልት ፇሊጊው አማዞን ሊይ አይተው
የወዯደትን ሉንክና ፍቶ መሊክ ብቻ በቂ ነው።ከዚህ በኋሊ እቃውን ከአማዞን ሊይ ፇሌገው በማውጣት ዋጋውን
በብር አስሌተው ያሳውቃለ።ግሇሰቡ ዋጋውን ሇመክፇሌ ሲስማማ የእቃውን ዋጋ 40 በመቶ ቅዴሚያ እንዱከፌሌ
ይዯረጋሌ።ቀሪው 60 በመቶ ዯግሞ እቃውን ሲረከብ የሚከፌሌ ይሆናሌ፡፡
ቁሳቁስ ገበያ ሰዎች በተሇይም ኢትዮጵያ ውስጥ በቀሊለ በማንኛውም ቦታና በየትኛውም ጊዜ አግኝተው መግዛት
በማይችሎቸው የተሇያዩ ቁሳቁሶች ሊይ ትኩረት አዴርጎ የሚሠራ የገበያ አማራጭ ነው የሚለት ወይዘሮ መጽሓት፤
ሇአብነትም የተሇያዩ አይነት መዴሃኒቶችና ቫይታሚኖች ኢትዮጵያ ውስጥ በቀሊለ የማይገኙ መሆኑን
አንስተዋሌ።ቢገኙም የሚፇሇገው ብራንዴ ወይም የንግዴ መሇያ አይገኝ ይሆናሌ።ስሇዚህ ሏኪሞች መዴሃኒት

የኦን ሊይን ግብይት ሇማህበረሰቡም ሆነ ሇአገር ኢኮኖሚ እጅግ ጠቃሚ እንዯሆነ ያነሱት ወይዘሮ መጽሓት፤
በዘርፈ ስሇሚስተዋለ ችግሮችም አንስተዋሌ።ሇአብነትም የኦን ሊይን የክፌያ ሥርዓት ምቹ አሇመሆን አንደ
ነው።ይህም ሲባሌ አሁን ባሇው ሁኔታ ሰዎች በቤታቸው ሆነው ባንክ ውስጥ በአካውንታቸው ባሇ ገንዘብ ክፌያ
መፇጸም አይችለም።ይህ ዋነኛው ችግር ነው።
ይህ የክፌያ ሥርዓት ቢስተካከሌና ሌክ እንዯ ውጭ አገራት መክፇሌ የሚቻሌ ቢሆን የኦን ሊይን ግብይቱን
ያቀሊጥፊሌ።በሰዎች እጅ ሊይ የሚዘዋወር ጥሬ ገንዘብም አይኖርም። ይህ ዯግሞ ሇኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ
አበርክቶው የጎሊ ይሆናሌ።ከምስራቅ አፌሪካ አገራት ኬንያ ይህን የክፌያ ሥርዓት መቀሊቀሌ ችሊሇች።በኢትዮጵያም
ተግባራዊ መሆን ቢችሌ በኦን ሊይን ግብይት ያሇውን ችግር መቅረፌ ያስችሊሌ፡፡
የኦን ሊይን ግብይት እንዯማንኛውም ቢዝነስ ሱቅ ከፌቶ ንግዴ ፇቃዴ አውጥቶ እንዯሚሠራው ሥራ ፇቃዴ
ቢሰጠው የተሻሇ ነው የሚለት ወይዘሮ መጽሓት፤ ሇዘርፈ ትኩረት ያሌተሰጠው መሆኑን እና በዚህም መንግሥት
ከዘርፈ ማግኘት የሚገባውን ገቢ አሊገኘም፣ አገርም አሌተጠቀመችም ይሊለ፡፡
ሇዘርፈ ተብል የተዘጋጀ የንግዴ ፇቃዴ ማውጫ አሠራር እንዯላሇና በፓርሊማ ያሌጸዯቀ የሥራ ዘርፌ በመሆኑ
የንግዴ ፇቃዴ ሳያወጡ እየሠሩ መሆኑን ይናገራለ።ይሁንና መንግሥት ህጋዊ መሆን የሚችለበትን ምቹ ሁኔታ
ፇጥሮ ንግዴ ፇቃዴ አውጥተው መሥራት ቢችለ አንዯኛ ግብር ከፊይ በመሆን መንግሥትና አገርን መጥቀም
ይችሊለ።ሁሇተኛ ግብይቱን ፇሌጎ ሇሚመጣ ማንኛውም ተገሌጋይ ንግዴ ፇቃዴ በመኖሩ ታማኝነትን የሚያተርፈ
ይሆናሌ፡፡
በኦን ሊይን ገበያ ሥርዓት የሚታዩ ችግሮች ከተቀረፈ ቁሳቁስ ገበያ በቀጣይ የብዙ ሰዎች ፌሊጎት የሆነውን የኦን
ሊይን ገበያ በስፊት ተዯራሽ ያዯርጋሌ።ማንም ሰው ከቤቱ ሳይወጣ አገሌግልት ማግኘት ይወዲሌ። ስሇዚህ አሁን
ካሇው ተዯራሽነት በበሇጠ በቀጣይ ተዯራሽ ሇመሆን እቅዴ አሇው።ማንኛውም በቁሳቁስ ገበያ አገሌግልት ማግኘት
የሚፇሌግ ሰው እጁ ሊይ ባሇ ሥሌክ ተጠቅሞ በቴላግራም ቻናሌ ሊይ የሚፇሌገውን እቃ ማዘዝ የሚችሌ
መሆኑንም ወይዘሮ መጽሓት አስረዴተዋሌ።
ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.press.et/ama/?p=58770

የዋጋ ንረቱ በዚህ... (ከገፅ 5 የዞረ)



አጎዋን በመጠቀም ወዯ አሜሪካ ገበያ የሚሌኩ ግዙፌ ኩባንዎች አለ፡፡ በዕዴለ መነሳት ምክንያት ኩባንያዎቹ
ከአገር ወጡ ማሇት በፊብሪካዎች ተቀጥረው ሔይወታቸውን በሚመሩ ዜጎች ሔይወት ሊይ መፌረዴ ይሆናሌ፡፡
ኢትዮጵያ መጥተው እያመረቱ ያለ በርካታ ግዙፌ ኩባንያዎችና ገና ሇመምጣት በዕቅዴ ሊይ ያለ ባሇሀብቶች ዋነኛ

ላሊው ተግባር ነው፡፡

ምክንያታቸው ሇኢትዮጵያ የተሰጠው ከቀረጥ ነፃ ዕዴሌ ግምት ውስጥ በማስገባት በመሆኑ፣ ተጠቃሚነቱን

ሪፖርተር፡- ኢትዮጵያ ከታሪፌና ከኮታ ነፃ ወዯ አሜሪካ የምትሌካቸውን ምርቶች ሇማቀብ እየተሠሩ ያለ ዯባዎችን በተመሇከተ ከሰሞኑ ብዙ

ሊሇማጣት ሁለም ወገኖችና የሚመሇከታቸው የመንግሥት አካሊት ጥረት ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ ኢትዮጵያ በአሜሪካ

እየተነገረ ነው፡፡ በአጠቃሊይ የአጎዋ ጠቀሜታንና አሁን እየተዯረገ ነው የሚባሇው ፌፁም ያሌተገባ ጉዲይ ሊይ ያሇዎት ሏሳብ ምንዴነው?

መንግሥት ከ20 ዓመታት በፉት የተሰጣትን ይህን ከታሪፌና ከኮታ ነፃ የሚያዯርገውን ‹‹አፌሪካን ግሮውዝ ኤንዴ

ኢንጂነር መሊኩ፡- በኢትዮጵያ የሚመረቱ ምርቶችን ወዯ አሜሪካ ገበያ ያሇ ታሪፌና ኮታ አገራችን እንዴታስገባ፣ አጎዋ በተባሇው

ኦፖርቹኒቲ አክት›› (አጎዋ) ተጠቃሚነት ሇማሰረዝ እየሠሩ ያለ አካሊት አለ፡፡ እነዚህ አካሊትም ሇአገራዊ ጥቅም

ተጠቃሚነት አባሌ የሆነችው ከ20 ዓመታት በፉት ነበር፡፡ በዚህም 6,500 አካባቢ የሚዯርሱ ምርቶችን መሊክ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ ዕዴሌ 38

ቅዴሚያ በመስጠት ከዴርጊታቸው ሉቆጠቡ፣ ብልም ከታሪክ ተጠያቂነት ራሳቸውን ሉያቅቡ ይገባሌ፡፡ አጎዋ

የአፌሪካ አገሮችን ተጠቃሚ እያዯረገ የሚገኘው የአጎዋ ተጠቃሚነት ምንም እንኳ ኢትዮጵያ ሰፊ ያሇ ምርት ያሇ ቀረጥ እንዴትሌክ

በአሁኑ ጊዜ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ቀጥረው የሚያሠሩ የውጭ አገር ባሇሀብቶችና አሌሚዎች፣

የሚፇቅዴሊት ቢሆንም፣ እስካሁን ወዯ አሜሪካ ገበያ የሊከችው በጣም ውስን ነው፡፡ የአሜሪካ መንግሥት በሰጠው አኅጉራዊ ነፃ የንግዴ

ወዯ ኢትዮጵያ የመጡበት ትሌቁ ምክንያታቸው ነው፡፡ ከአንዴ ሚሉዮን በሊይ ዜጎች ሔይወት ሊይ መፌረዴም

ቀጣና ስምምነት ተጠቃሚነታችን የሚጠበቀውን ያህሌ ባይሆንም፣ በየጊዜው እየተስፊፈ ባለ የኢንደስትሪ ፓርኮች፣ እንዱሁም በኢኮኖሚ

ይሆናሌ፡፡ ኢትዮጵያ ከነፃ ገበያው እንዴትሰረዝ እያዯረጉት ባሇው እንቅስቃሴ፣ እነዚህ ሠራተኞች ሔይወታቸው

ማሻሻያ ዕርምጃዎች ምክንያት እየጎሇበተ መጥቷሌ፡፡ ሇምሳላ በአማካይ እ.ኤ.አ. ከ2016 እስከ 2020 ከኢትዮጵያ ወዯ አሜሪካ የተሊኩ

ሉበሊሽ ይችሊሌ፡፡ ትሌቁ ነጥብ ይህ የግለ የንግዴ ማኅበረሰብ ጉዲይ፣ እንዱሁም ተቀጥረው ሥራ ያገኙ

ምርትና አገሌግልቶች 251.9 ሚሉዮን ድሊር ሲሆኑ፣ ከአሜሪካ ወዯ ወዯ ኢትዮጵያም 1.4 ቢሉየን ድሊር ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ የአጎዋ ዴርሻ

ወንዴሞቻችንና እህቶቻችን ጉዲይ እንጂ የፖሇቲካ መሣሪያ መሆን የሇበትም የሚሇው ነው፡፡

ሊቅ ያሇ ነው፡፡ በዋነኝነት በኢንደስትሪ ፓርኮችና ከኢንደስትሪ ፓርኮች ውጪ የሚመረቱ የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶች፣ አሌባሳት፣ የቆዲና
ቆዲ ውጤቶችን ጨምሮ በአጎዋ ዕዴሌ ወዯ አሜሪካ ገበያ ይሊካለ፡፡ እነዚህ ምርቶችን የሚያቀርቡ ኢንደስትሪዎች በዋነኝነት የሰው

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ጉሌበት በሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎች ናቸው፡፡ በዚህም ምክንያት በውስጣቸው 200,000 ቀጥታ የሥራ ዕዴሌ የፇጠሩ ሲሆን፣ ከአንዴ

https://www.ethiopianreporter.com/article/23476

ሚሉዮን በሊይ ሇሆኑ ዜጎችም ቀጥተኛ ያሌሆነ የሥራ ዕዴሌ ፇጥረዋሌ፡፡ በዓመትም ከ230 ሚሉዮን በሊይ ድሊር ገቢ እያስገኙ ነው፡፡
ይሁን እንጂ ይህንን ተጠቃሚነት አገሪቱ እንዴታጣ ሇማዴረግ፣ መቀመጫውን በአሜሪካና በላልች ምዕራባውያን አገሮች ያዯረገ ቡዴን
ቅስቀሳ ማዴረግ የጀመረው ከወራት በፉት ነበር፡፡



ገፅ 8
ኢትዮጵያ ላልች የዓሇም ... (ከገፅ 4 የዞረ)

አየር መንገደ የወዯብ-አየር የጭነት አገሌግልት ጀመረ

ገቢ ሉያጡ ይችሊለ እንጂ ከገበያው ይወጣለ ማሇት አይዯሇም ሲለም ይገሌጻለ፡፡ አሜሪካ የሥራ ፇጠራን በአገሮች

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ እና የጂቡቲ ወዯቦችና ነጻ ቀጠና ባሇስሌጣን የወዯብ-አየር የጭነት አገሌግልትን በይፊ አስጀመሩ።

አስፊፊሇሁ የምትሌ ቢሆንም፣ ይህ ውሳኔ ዯግሞ የሥራ ዕዴሌ ፇጠራን የሚጎዲ ነው ያለት ስሜነህ (ድ/ር)፣ በመሆኑም አሜሪካ
አገሌግልቱ ሊይ የጂቡቲ ወዯቦች እና ነጻ ቀጠና ባሇስሌጣን ሉቀ መንበር አቡበክር ኦማር ሃዱ፣ በጂቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ

ጉዲዩን መሇስ ብሊ እንዴታየው ያስፇሌጋሌ ብሇዋሌ፡፡

ዱፕልማቶች፣ የኢትዮጵያ አየር መንገዴ አካባቢያዊ ሃሊፉ እና ላልች ባሇ ዴርሻ አካሊት በተገኙበት ነው በይፊ የተጀመረው።

በዱፕልማሲ እውነታውን ማስረዲት ያስፇሌጋሌ የሚለት ስሜነህ (ድ/ር)፣ ኢትዮጵያ ሇምን የአጎዋ ተጠቃሚ ሆነች እንዳትስ
ሌትወጣ ቻሇች የሚሇውን ከኢኮኖሚ፣ ከሰብዓዊና ከሔግ ማስከበር ጋር አገናኝቶ ያሇውን እውነት ማስረዲት ተገቢ መሆኑን

በዚህ ወቅትም ከቻይና ሼንዘን የተጫነና መዲረሻውን ናይጀሪያ ላጎስ እና ካኖ ከተሞች ያዯረገ 17 ቶን ጭነትን አየር መንገደ ከጂቡቲ
ወዯብ በማጓጓዝ አገሌግልቱን ጀምሯሌ።

ያክሊለ፡፡
በንግዴ ዓሇም ውስጥ አንዴ ዴርጀት፣ አንዴ ሴክተር፣ አንዴ የገበያ መዲረሻ ሊይ ብቻ መንጠንጠሌ ሳይሆን፣ የገበያ መዲረሻ
አማራጮችን ማስፊት ያስፇሌጋሌ ያለት የአፌሪካ አመራር ሌህቀት አካዳሚ የአካዳሚክ ጉዲዮች ዲይሬክተሩ፣ አገር ውስጥ
ያሇውን የገበያ ፌሊጎት ማሟሊት ሊይ መሥራትና የአፌሪካ ገበያ ያለ አገሮችን አማራጮች ሊይ መሥራት ያስፇሌጋሌ ብሇዋሌ፡፡
ከቅርበትና ስፊትም አኳያ የአውሮፓ ገበያዎችንና ወጣ ብል የእስያ አገሮችን ግንኙነት ማጠናከር ወሳኝ እንዯሆነ የገሇጹት
ስሜነህ (ድ/ር)፣ ምርታማነትን መጨመር፣ የምርት ብክነትን መቀነስ፣ መንግሥት ሇኩባንያዎች አስፇሊጊውን ዴጋፌ ማዴረግ
ያስፇሌጋሌ ሲለም አሳስበዋሌ፡፡

የአገሌግልቱ መጀመር አየር መንገደ በጭነት አገሌግልት የሚሰጠውን አገሌግልት በእጥፌ ሇማሳዯግ ይረዲዋሌ ተብሎሌ።
ከዚህ ባሇፇም ጂቡቲን የወዯብ- አየር የጭነት አገሌግልት ማዕከሌ እንዴትሆን ያዯርጋታሌ መባለን የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር መረጃ
ያመሊክታሌ።
የወዯብ – አየር የጭነት አገሌግልት ከባህር እና ከአየር የተናጠሌ የጭነት አገሌግልት በተሻሇ ፇጣንና ርካሽ መሆኑ ይነገራሌ።
ይህን መሰለ አገሌግልት የሁሇቱን ሃገራት ግንኙነትና የንግዴ ትስስር ከማጠናከር ባሇፇ፥ በአፌሪካ እና እስያ መካከሌ ያሇውን
ትስስርና ግንኙነት ይበሌጥ ሇማሳዯግ ይረዲሌም ነው የተባሇው።

ኢትዮጵያ በአጎዋ ተጠቃሚ የሆነችው ከረዥም ዓመት ጀምሮ እንዲሌሆነ ይታወቃሌ ያለት ስሜነህ (ድ/ር)፣ ምናሌባትም

ይፊ በሆነው በዚህ የወዯብ – አየር የጭነት አገሌግልት፥ አየር መንገደ በጂቡቲ ወዯብ የሚከማቹ ሸቀጦችን ያጓጉዛሌ።

የኢንደስትሪ ፓርኮች መስፊፊትን ተከትል ያሇፈት ሦስታ አራት ዓመታት የተሻሇ እንቅስቃሴ እንዯተዯረገና ይህም
ተጠቃሚነትም ቢሆን በተሇይም ውስን በሆነው ዘርፌ ማሇትም ጨርቃ ጨርቅ ሊይ እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡

ይህም ሇአየር መንገደ ተጨማሪ አገሌግልት እንዱሰጥ የሚያስችሌና አቅሙን የሚያጠናክርበት እንዯሚሆን ታምኖበታሌ።

አሜሪካ ዛሬም ሆነ ነገ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁነኛ አጋር ሆና የምትቀጥሌ እንዯሆነ እምነታቸውን የገሇጹት ስሜነህ (ድ/ር)፣ ነገር
ግን አሜሪካ ሇምን እዚህ ውሳኔ ሊይ ዯረሰች? ኢትዮጵያስ ምን ማዴረግ ነበረባት? ከዚህ በኋሊስ ምን መዯረግ ይኖርበታሌ?
የሚሇውን ነገር ሊይ ትኩረት ማዴረግ ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.fanabc.com/አየር-መንገደ-የወዯብ-አየር-የጭነት-አገሌ-2/

ሇተጨማሪ መረጃ፡





https://ethiopianreporter.com/article/23679

ዲሸን ባንክ ሇንግዴ ሥራ ሇሚጓዙ ዯንበኞቹ የዳቢት ካርዴ ይፊ አዯረገ

በአፌሪካ የአሜሪካን ኤክስፕሬስ ቢዝነስ ዳቨልፕመንት ምክትሌ ፕሬዚዲንት ሚስተር ጄምስ ዋይናይና
ይህንን አገሌግልት በተመሇከተ ባስተሊሇፈት መሌዕክት፣ ካርደ ኢትዮጵያውያን ይበሌጥ አስተማማኝና ቀሊሌ
በሆነ መንገዴ ዓሇም አቀፌ ክፌያ መፇጸም እንዱችለ ዕዴሌ የሚፇጥር ነው ብሇዋሌ፡፡ ካርደ በዓሇም አቀፌ
ዝውውር ወቅት ከፖስ ማሽኖች ክፌያ ሇመፇጸም የሚያስችሌ በመሆኑ ይበሌጥ አመቺ እንዯሚያዯርገውና
ዓሇም አቀፌ ግብይት ሇመፇጸም፣ የሆቴሌ አገሌግልት ሇማግኘትና የአየር በረራ ትኬት ሇመቁረጥ አመች
መሆኑንም ሇአብነት ስሇመጥቀሳቸው የዲሸን ባንክ መረጃ ያመሇክታሌ፡፡
ባንኩ እንዯ አሜሪካን ኤክስፕሬስ፣ ቪዛ፣ ማስተር ካርዴና ዩኒየንፔይ ከተሰኙ ዓሇም አቀፌ የኤላክትሮኒክ
ክፌያ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ጋር እንዱሁም እንዯ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም፣ ኤክስፕሬስ መኒ፣
ዱሃብሺሌ፣ ኢዝረሚት፣ ትራንስፊስት፣ ወርሌዴሬሚትና ሪያ ከሚባለ ዓሇም አቀፌ የገንዘብ አስተሊሊፉ
ተቋማት ጋር በትብብር በመሥራት ሊይ ይገኛሌ፡፡
አቢሲኒያ ባንክ
አቢሲኒያ ባንክ ዯግሞ ሇዓይነ ሥውራን ዯንበኞቹ በዴምፅ የታገዘ የኤቲኤም አገሌግልት ጀምሯሌ፡፡
በኢትዮጵያ ሇባንክ ኢንደስትሪው የመጀመርያ የሆነውን ይህንን አገሇግልት ባስጀመረበት ወቅት
እንዯተገሇጸው፣ አቢሲኒያ የአምስት ዓመት ሥሌታዊ ዕቅደን ሲነዴፌ ሇዯንበኞች ምቾቱን የጠበቀና የሊቀ
የባንክ አገሌግልት ሇመስጠት ሇዱጂታሌ ሥርዓት ከፌተኛ ትኩረት ሰጥቷሌ፡፡

ዲሸን ባንክ ከኢትዮጵያ ውጭ ሇንግዴ ሥራ የሚጓዙ ዯንበኞቹ ግብይታቸውን በውጭ ምንዛሪ ሇመፇጸም የሚያስችሊቸው የዳቢት ካርዴ ይፊ ሲያዯርግ፣
አቢሲኒያ ባንክ ዯግሞ ዓይነ ሥውራን የሚገሇገለበት ኤቲኤም አገሌግልት ሊይ አዋሇ፡፡

ሞባይሌ ባንኪንግ፣ ኢንተርኔት ባንኪንግ (አቢሲኒያ ኦንሊየን)፣ ኢኮሜርስ ፔይመንት፣ ቨርቹዋሌ ባንኪንግ
የተባለ የባንክ አገሌግልቶችን ሇዯንበኞችና ሇባንክ ማኅበረሰቡ ያስተዋወቀው ባንኩ፣ የኤቲኤምና የፖስ

ሁሇቱ ባንኮች ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም. ይፊ ያዯረጉዋቸው አዱሶቹ አገሌግልቶቻቸው በባንክ ኢንደስትሪው ውስጥ ሇመጀመርያ ጊዜ የሚተገበሩ
ስሇመሆናቸው ባንኮቹ በሰጡዋቸው መግሇጫዎች አመሌክተዋሌ፡፡

ማሽኖችን ቁጥር በማሳዯግ ረገዴም አጥጋቢ ውጤት አስመዝግቤያሇሁ ብሎሌ፡፡
ባንኩ ሇዓይነ ሥውራን ያስተዋወቀው የኤቲኤም አገሌግልት ካርዲቸውን በማስገባትና በኤቲኤም ሊይ

ዲሸን ባንክ አሜሪካን ኤክስፕሬስ የተሰኘውን የዳቢት አገሌግልት ካርዴ በይፊ መጀመሩን አስመሌክቶ በሰጠው መግሇጫ፣ አገሌግልቱን የጀመረው የኢትዮጵያ
ብሓራዊ ባንክ፣ ባንኮች ሇውጭ ተጓዦች እንዱህ ዓይነት ካርዴ ያዘጋጁ ባሇው መሠረት ነው፡፡
ይህ የካርዴ አገሌግልት ዯንበኞች በየትኛውም ዓሇም ግብይት ሇመፇጸም ሲሹ በውጭ ምንዛሪ መጠቀም የሚያስችሊቸው በመሆኑ እንዯ ቀዴሞው ጥሬ የውጭ
ምንዛሪ ገንዘብ ይዘው መጓዝ እንዯማያስፇሌጋቸው የዲሸን ባንክ ፕሬዚዲንት አቶ አስፊው ዓሇሙ ገሌጸዋሌ፡፡

በሚገኘው የዴምፅ ማዲመጫ ቦታ ሊይ የጆሮ ማዲመጫ በማዴረግ የተዘጋጁ መመርያዎችና ምርጫዎችን
በመከተሌ የሚፇሌጉትን የባንክ አገሌግልት ማግኘት የሚያስችሊቸው ነው፡፡
በዚህ በዴምፅ በታገዘ የኤቲኤም የባንክ አገሌግልት ዓይነ ሥውራን ዯንበኞች ያሇ ምንም ረዲት በራሳቸው
የባንክ አገሌግልት ማግኘት የሚያስችሊቸው መሆኑን የሚያመሇክተው የባንኩ መረጃ፣ አገሌግልቱ ዯንበኞች
ገንዘብ ወጪ ማዴረግ፣ ገንዘብ ከሑሳብ ወዯ ሑሳብ ማስተሊሇፌ፣ የሚስጥር ቁጥር መቀየር፣ አጭር የሑሳብ

አገሌግልቱ አዱስ ሲሆን፣ የውጭ ምንዛሪ አካውንት ያሊቸው ዯንበኞቻቸው በካርደ በውጭ አገሮች የሚፇሌጉትን አገሌግልት በውጭ ምንዛሪ እንዱከፌለ

መግሇጫ ማተምና ገንዘብ ወዯ ቴላ ብር መሊክ የሚያስችሊቸው ነው፡፡

ያስችሊቸዋሌ ብሇዋሌ፡፡
አገሌግልቱ በአማርኛ፣ በእንግሉዝኛ፣ በኦሮምኛና በትግርኛ ቋንቋዎች የቀረበ ሲሆን፣ ዓይነ ሥውራን፣
የዳቢት ካርደ ሁሇት ዓይነት ሲሆን፣ አንዯኛው ዯንበኞች ከውጭ ምንዛሪ አካውንታቸው ጋር የተገናኘ ሆኖ ከዚህ አካውንት ብሓራዊ ባንክ በሚፇቀዯው

ማንበብ የማይችለ እንዱሁም በሌዩ ሌዩ ምክንያቶች የማየት አቅማቸው የዯከመ ሰዎች ከላልች የኤቲኤም

መሠረት አሥር በመቶ የሚሆነውን የውጭ ምንዛሪ እንዱጠቀሙ የሚያስችሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው ካርዴ ወዯ ውጭ የሚጓዙ ዯንበኞች የሚፇቀዴሊቸውን የውጭ

ካርዴ ተጠቃሚዎች እኩሌ የተሟሊ አገሌግልት በመረጡት ቋንቋ እንዱያገኙ የሚያስችሌ ነው፡፡

ምንዛሪ በካርደ ሊይ እንዱሞሊ ተዯርጎ በውጭ ጉዟቸው ካርደን በመጠቀም አገሌግልት የሚያገኙበት ስሇመሆኑም የአቶ አስፊው ማብራሪያ ያመሇክታሌ፡፡
ይህን አገሌግልት ሇመጠቀም የአቢሲኒያ ባንክ ካርዴ፣ የላልች ባንኮች ካርድች እንዱሁም እንዯ ማስተር
ዓሇም አቀፌ የዳቢት አገሌግልት ካርደ ከኢትዮጵያ ውጭ በተሇያየ የዓሇም ሇንግዴ ሥራ የሚጓዙ ዯንበኞች ግብይታቸውን በውጭ ምንዛሪ ሇመፇጸም

ካርዴ፣ ቪዛ ካርዴ ቻይና ዩኒየን ፔይ ካርዴ ያለ ዓሇም አቀፌ ካርድች የያዘ ማንኛውም ግሇሰብ አገሌግልቱን

የሚያስችሌ ነው፡፡

ማግኘት እንዯሚቻሌም ታውቋሌ፡፡

እንዯ አቶ አስፊው፣ ዲሸን አሜሪካን ኤክስፕረስ ሇዓሇም አቀፌና ከፌተኛ የውጭ ምንዛሪ ፌሰት ሇሚያስተናግደ ተቋማት በጣም አመቺና አስፇሊጊ ካርዴ ነው፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ዯንበኞች ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው ከውጭ ምንዛሪ አካውንታቸው በቀሊለ ገንዘብ በማውጣት ግብይት መፇጸም ይችሊለ፡፡



ማንኛውም ማንነቱን የሚገሌጹ ሔጋዊ ማስረጃዎችን ማቅረብ የሚችሌና ዓሇም አቀፌ የገንዘብ ዝውውር ማዕቀብ ያሌተጣሇበት ግሇሰብም ሆነ ተቋማት ካርደን
መጠቀም እንዯሚችለም ተገሌጿሌ፡፡

https://ethiopianreporter.com/article/23695





ገፅ 9
በአፌሪካ ነፃ የንግዴ ቀጣና ከዴህነትና ጫና የመውጣት የባንክ መመስረቻ ካፒታሌ 5 ቢሉየን ብር ይሆናሌ ተባሇ
ርዕይ
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ (ኢብባ) ባሳሇፌነው ሚያዝያ ወር ባወጣው የባንክ ዝቅተኛ ካፒታሌ መመሪያ መሰረት
በምስረታ ሂዯት ሊይ ያለ ባንኮች በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ቀዯም ሲሌ የነበረውን የ 500 ሚሉየን ብር ካፒታሌ አሟሌተው
ሇፇቃዴ እንዱያመሇክቱ የሰጠው ቀነ ገዯብ ጥቅምት 2/2014 ዓ.ም. ተጠናቋሌ፡፡
ቀዯም ሲሌ ኢብባ ሲገሌፀው እንዯነበረው ምንም አይነት የጊዜ ማራዘሚያ እንዯማይሰጥ ሇካፒታሌ ጋዜጣ በዴጋሚ
ማረጋገጫ ሰጥቷሇሌ፡፡
እንዯሚታወሰው በ minimum capital requirement for banks: directive no. SBB/78/2021’ መመሪያ
መሰረት ብሄራዊ ባንክ ሇ10 አመታት የቆየውን የዝቅተኛ የባንክ መመስረቻ ካፒታሌ በ10 እጥፌ አሳዴጎ ወዯ 5 ቢሉየን
ብር አዴርሶታሌ፡፡ በመመሪያው መሰረት በስራ ሊይ ያለ ባንኮች ካፒታሊቸውን በ5 አመታት ጊዜ ወዯ 5 ቢሉየን
ማሳዯግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
በተመሳሳይ ፇቃዴ ወስዯው ወዯ ስራ የሚገቡ ባንኮች ዯግሞ ይህን የካፒታሌ መጠን ስራ ከጀመሩበት ቀን አንስቶ በ7
አመታት ውስጥ እንዱያሟለ ያዛሌ መመሪያው፡፡በተጨማሪ ከኢብባ አክሲዎን ሇመሸጥ ፇቃዴ ያገኙ እና አክሲዎን
በመሸጥ ሊይ ያለ አዱስ መጪ ባንኮች ቀዯም ሲሌ በነበረው የ500 ሚሉየን ብር ካፒታሌ መመስረት እንዱችለ እዴሌ
የሰጠ ነበር፡፡
ሇዚህም በምስረታ ሊይ ያለ ባንኮች 500 ሚሉየን ብር ካፒታለን አሟሌተው በስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ ማሇትም እስከ
ጥቅምት 2/2014 ዴረስ ሇፇቃዴ ማመሌከቻ እንዱያስገቡ የጊዜ ገዯብ ሰጥቶ ነበር፡፡
ሆኖም አክሲዎን በመሸጥ ሊይ ከነበሩ ከ 10 በሊይ የሚሆኑ አዱስ መጪ ባንኮች መካከሌ እስከ አሁን ባሇው መረጃ
ሇፇቃዴ ጥያቄውን ያቀረበው ራሚስ ባንክ ብቻ ነው፡፡
የአፌሪካ አኅጉራዊ ነፃ የንግዴ ቀጣና ስምምነት ተግባራዊነት በማፊጠን ወጣቶች ወዯ ሌማት እንዱገቡ ማዴረግ እንዯሚገባ
የአፌሪካ አኅጉራዊ ነፃ ንግዴ ቀጣና ዋና ጸሏፉ ዋምከላ ሜኔ ጥሪ አቀረቡ፡፡
ዋና ጸሏፉው በጋና አክራ እየተካሄዯ በሚገኘው የወጣት አፌሪካዊያን ትስስር (ዮዝ ኮኔክት አፌሪካ) ዓመታዊ ጉባኤ ሊይ
ሇታዲሚዎች ንግግር ባዯረጉበት ወቅት ነው ይህን ያለት፡፡
የንግዴ ስምምነቶች ፊይዲ ሊሇፇው ሳይሆን የወዯፉቱን የሚመሇከቱ መሆናቸውን ያስታወሱት ዋና ጸሏፉው ወዯ ተግባር
መግባትና አፌሪካን ከዴኅንነት ማሊቀቅ እንዯሚገባ መክረዋሌ፡፡
በዚህም አፌሪካን በምጣኔሃብት የማስተሳሰርና ማዋኅዴ ተሌዕኮን ያነገበው አኅጉራዊው ነፃ የንግዴ ቀጣና ስምምነቱ
ሇወጣቶች ሥራ ፇጠራ እና ሚዛናዊ የንግዴ ስርዓትን ሇመፌጠር ከፌተኛ ፊይዲ እንዯሚኖረው ገሌጸዋሌ፡፡
በተባበሩት መንግሥታት የሌማት ፕሮግራም የአፌሪካ ምክትሌ ዋና ጸሏፉና ዲይሬክተር አሁና ኢዚአኮንዋ በበኩሊቸው
“አሁን ሇአፌሪካ የመታጠፉያ ጊዜ ነው፤ ይህም በአፌሪካ አኅጉራዊ ነፃ የንግዴ ቀጣና ስምምነት በኩሌ ነው” ብሇዋሌ፡፡
ስምምነቱ እሴት የተጨመረበት የኢንደስትሪ አብዮትን ሇማስፊትም በር ከፊች ነው ሲለ አክሇዋሌ፡፡
በአፌሪካ የሚገኙ 1 ነጥብ 3 ቢሉዮን ሰዎችን በማገናኘት የዓሇም ትሌቁ የንግዴ መዴረክ የሚሆነው ይህ ስምምነት 3 ነጥብ 4
ትሪሉዮን ዲሊር የአገር ውስጥ ምርት ባሇበት አኅር የሚተገበር መሆኑም የአፌሪካ ከዴኅነትና ተፅዕኖ የማውጣት እዴለ ከፌ
ያሇ እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡
ከ55 አባሌ አገራት በ44ቱ የተፇረመው ስምምነቱ ወዯ ተግባር መግባት የሚያስችሇውን ይሁንታም በየአገራቱ የሔዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት በኩሌ አግኝቷሌ፡፡ ምንም እንኳን ትግበራው ቢዘገይም፡፡

በኢብባ የባንክ ዘርፌ ቁጥጥር ሃሊፉ የሆኑት አቶ ፌሬዘር አያላው ባሳሇፌነው አርብ ሇካፒታሌ ጋዜጣ በአጭር የፅሁፌ
መሌእክት በሰጡት ምሊሽ ባሇኝ መረጃ መሰረት የሚራዘም ቀነ-ገዯብ መኖሩን አሊውቅም ብሇዋሌ፡፡
የባንክ መመስረቻ ካፒታሌ ከ 75 ሚሉየን ብር ወዯ 500 ሚሉየን ከፌ ማሇትን ተከትል ቆሞ የነበረው የአዱስ ባንኮች
ምስረታ የፖሇቲካ እና ኢኮኖሚ፤ በተሇይ የፊይናንስ ዘርፌ ማሻሻያውን ተከትል የአዲዱስ ባንኮች ምስረታ ተጧጡፍ
ነበር፡፡
በዚህም ሁሇት ከወሇዴ ነፃ የሆኑ ባንኮች ሇመጀመሪያ ጊዜ የስራ ፇቃዴ ወስዯዋሌ፡፡ ከዛም ባሇፇ ላልች ወዯ 5 የሚጠጉ
ባንኮች ስራ ሇመጀመር ፇቃዴ በመጠባበቅ ሊይ ናቸው ወይ ወስዯው በር ሇመክፇት ቅዴመ ዝግጅት ሊይ ይገኛለ፡፡
እ.ኤ.አ በ1994 መንግስት የግሌ ባንኮች መንቀሳቀስ እንዱችለ አዋጅ እና መመሪያ ሲያወጣ ዝቅተኛ የመመስረቻ
ካፒታሌ አሊስቀመጠም ነበር፡፡ በዚህም ወቅት አዋሽ ባንክ የተመሰረተ ሲሆን፤ በምስረታ በጥቂት ወራት አዋሽ
የሚቀዴማቸው ዲሽን እና አቢሲኒያ ባንኮች ከመመስረታቸው በፉት ግን ኢብባ ሇባንክ መስራቾች ዝቅተኛ ካፒታሌ 10
ሚሉየን ብር መሆኑን በመመሪያ አስታውቋሌ፡፡
በዚህ የካፒታሌ መጠን በተጨማሪነት ወጋገን፣ ህብረት እና ንብ ባንኮች ወዯ ስራ መግባት ችሇው ነበር፡፡ እ.ኤ.አ
በ1999 የካፒታሌ መጠኑ ወዯ 75 ሚሉየን ብር ከፌ ያሇ ቢሆንም ላልች ተጨማሪ 10 ባንኮች መመስረት ችሇው ነበር፡፡
ሆኖም እ.ኤ.አ 2011 መጠኑ ወዯ 500 ሚሉየን ብር ሲያዴግ ሇበርካታ አመታት የመጣ አዱስ ባንክ አሌነበረም፡፡ ሆኖም
ከ 9 አመታት ቆይታ በኋሊ ሙለ ሇሙለ የወሇዴ ነጻ ባንክ አገሌግልት ሇመስጠት የተመሰረተው ዘምዘም ባንክ ቀዲሚ
አዱስ ባንክ መሆን ችሎሌ፡፡
የኢብባን የ 5 ቢሉየን ብር ካፒታሌ ከወዱሁ ያሇፈ ባንኮች ሲኖሩ በዴምሩ 7 ነባር ባንኮች እና አንዴ ስራ ሇመጀመር
ፌቃዴ የጠየቀ ባንክ (አማራ ባንክ) ይህን ካፒታሌ ያሟለ ናቸው፡፡

ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://waltainfo.com/am/በአፌሪካ-ነፃ-የንግዴ-ቀጣና-ከዴህነትና-ጫ/

500 ሚሉየን ብሩን ሇመሙሊት ጥረት ሲያዯርጉ የነበሩ አንዲንዴ የአዱስ ባንክ አዯራጆች ሇካፒታሌ እንዯተናገሩት
ኢብባ የጊዜ ገዯቡን እንዯማያራዝም ጠንከር አዴርጎ አቋሙን በተዯጋጋሚ በማሳወቁ የአክሲዎን ሽያጭ ማቆማቸውን
ገሌፀው እስካሁን የተሰበሰበው ብር አክሲዎን ገዥዎችን በመጥራት ምን ይዯረግ የሚሇው ይመከርበታሌ ብሇዋሌ፡፡



ሇተጨማሪ መረጃ፡
https://www.capitalethiopia.com/.../curtains-close-on.../

የሁሇተኛው የቴላኮም አገሌግልት ጨረታ አሸናፉ ኩባንያ ይፊ
የሚዯረግበት ጊዜ ተጠቆመ



ሁሇተኛ በመሆን በቻይና የሲሌክ ሮዴ ፇንዴ ዴጋፌ ተዯርጎሇት 600 ሚሉዮን ድሊር ያቀረበው ኤምቲኤን አነስተኛ
መጫረቻ በማቅረቡ ሳያሸንፌ መቅረቱ ይታወሳሌ፡፡ በዚህም ሳቢያ አንዴ ተጨማሪ ኩባንያ ወዯ ገበያው ሇማስገባት
በመስከረም 2014 ዓ.ም. ሇሁሇተኛ ጊዜ በወጣውና እስከ ኅዲር 2014 ዓ.ም. አጋማሽ ዴረስ በሚቆየው ጨረታ
ኩባንያዎች የጨረታ ሰነደን በማየት የመወዲዯሪያ አቅማቸውን ይገሌጻለ ተብል እንዯሚጠበቅና በጥር ወር
አሸናፉውን ሇሔዝብ ይፊ ሇማዴረግ ዕቅዴ መያዙን፣ የባሇሥሌጣኑ ዋና ዲይሬክተር ባሌቻ ሬባ (ኢንጂነር) ሇሪፖርተር
ተናግረዋሌ፡፡
በሁሇተኛው ዙር ጨረታ የሚያሸንፇው ኩባንያ ወዯፉት የሞባይሌ በገንዘብ አገሌግልት ሇመሳተፌ ብሓራዊ ባንክን
ፇቃዴ መጠየቅ እንዯሚችሌ የሚገሌጽ መተማመኛ በጨረታ ሰነደ ሊይ መቅረቡን ዋና ዲይሬክተሩ ገሌጸዋሌ፡፡
በተጨማሪም በመጀመርያው የቴላኮም ጨረታ ወቅት ሇአምስተኛው ትውሌዴ ፌሪኩዌንሲ (5G) ከ3.5 በሊይ ጊጋ
ኸርዝ ፌሪኩዌንሲ ሇመጠቀም እንዯ ገና ፇቃዴ መጠየቅ የነበረበትን መሥፇርት፣ በአዱሱ ጨረታ ሰነዴ ሊይ
ከተጠቀሰው በሊይ ጊጋ ኸርዝ ሇመጠቀም የሚያስቸሊቸው ፇቃዴ በጨረታው አብሮ መካተቱን አክሇው ተናግረዋሌ፡፡
በ2013 ዓ.ም. በወጣው የመጀመርያ ጨረታ የቴላኮም ኩባንያዎች ፌሊጎታቸውን እንዱገሌጹ ዕዴሌ የሰጠ ሲሆን፣
መስከረም 18 ቀን 2014 ዓ.ም. የወጣው ሁሇተኛው ጨረታ ኩባንዎችን ቀጥታ ወዯ ውዴዴር የሚጋብዝ መሆኑን
አስታውቀዋሌ፡፡
መንግሥት በ2013 ዓ.ም. ሁሇት የቴላኮም ፇቃድችን ሇመስጠት ባወጣው ጨረታ፣ ሇ126 ዓመታት ተይዞ የነበረውን
የኢትዮጵያ የቴላኮም ኢንደስትሪ የተቀሊቀሇው ግልባሌ ፓርትነርሺፕ ፍር ኢትዮጵያ (ሳፊሪኮም ኢትዮጵያ) በሚሌ
ስያሜ አራት ታዋቂ የግሌ የቴላኮም ኩባንያዎችን ይዞ በጥምረት የተቀሊቀሇ ሲሆን፣ ጥምረቱ ሊገኘው የቴላኮም

ሁሇተኛውን የቴላኮም አገሌግልት ፇቃዴ ሇመስጠት በወጣው ጨረታ የኢትዮጵያን የቴላኮም ኢንደስትሪ በሦስተኛነት ሉቀሊቀሌ

አገሌግልት ፇቃዴ ያሸነፇበትን 850 ሚሉዮን ድሊር ሇመንግሥት ገቢ በማዴረጉ ወዯ ሥራ መግባቱ ይታወሳሌ፡፡

የሚችሇው አሸናፉ ኩባንያ፣ በመጪው ጥር ወር 2014 ዓ.ም. ሇሔዝብ ይፊ እንዯሚዯረግ የኢትዮጵያ የኮሙዩኒኬሽን ባሇሥሌጣን

ሳፊሪኮም ኢትዮጵያ በመጪዎች ሦስትና አራት ወራት ውስጥ አግሌግልት መስጠት እንዯሚጀምር አስታውቆ፣

አስታወቀ፡፡

ሇዯንበኞቹ ዓሇም የዯረሰበትንና ዘመናዊ የተባሇውን የኢንተርኔት አገሌገልት በማቅረብ ተወዲዯሪ ሇመሆን መዘጋጀቱን

ባሇሥሌጣኑ ሁሇተኛውን የቴላኮም አገሌግልት ፇቃዴ ሇመስጠት መስከረም 18 ቀን 2014 ዓ.ም. ሁሇተኛ ዙር ጨረታ ማውጣቱ

ጠቁሟሌ፡፡

ይታወሳሌ፡፡
መንግሥት የቴላኮሙዩኔኬሽን ዘርፈን ሇውዴዴር ክፌት ሇማዴረግ በወሰነው መሠረት፣ ዘርፈን የሚቀሊቀለ ሁሇት ኩባንያዎች ሇ15

ሇተጨማሪ መረጃ፡

ዓመታት አገሌግልቱን ማቅረብ የሚችለበት ፇቃዴ ሇመስጠት በ2013 ዓ.ም. ባወጣው ጨረታ ግልባሌ ፓርትነርሺፕ ፍር ኢትዮጵያ

https://ethiopianreporter.com/article/23614

የተባሇው የኩባንያዎች ጥምረት አሸናፉ መሆኑን አይዘነጋም፡፡

 

ገፅ 10
ከቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ምርቶች ከ333 ሚሉየን የአጎዋ የንግዴ ዕዴሌ ክሌከሊ የሚያሳዴረው ጉሌህ ተፅዕኖ እንዯማይኖር
የኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ
ድሊር በሊይ ገቢ ተገኘ
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ ሰሞኑን የአሜሪካ መንግሥት ኢትዮጵያን ከአጎዋ ዕዴሌ ተጠቃሚነት ማገደ
በኢንቨስትመንት ፌሰት ሊይ ጉሌህ ተፅዕኖ እንዯማይኖረው አስታወቀ፡፡
ባሇፈት ሶስት ወራት ሇውጭ ገበያ ከቀረበ ከቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ከ333 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር
በሊይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡና እና ሻይ ባሇስሌጣን አስታወቀ፡፡

የአሜሪካ መንግሥት ኢትዮጵያ ከቀረጥና ከኮታ ነፃ ከሆነው አጎዋ የንግዴ ዕዴሌ ተጠቃሚነት እንዴትወጣ ማዴረጉ ይታወሳሌ፡፡

ገቢው የተገኘው ወዯተሇያዩ የዓሇም አገራት ከተሊከው 88 ሺህ ቶን የቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ነው

አሜሪካ ከሰሃራ በታች ሊለ 39 አገሮች የሰጠችውና 6‚500 ምርቶቻቸውን ወዯ ግዛቷ ከቀረጥ ነፃ እንዱያስገቡ የሚፇቅዯውን

ተብሎሌ፡፡

የአጎዋ ንግዴ ዕዴሌን እ.ኤ.አ. ከ2001 ጀምሮ ኢትዮጵያ ስትጠቀም ቆይታሇች፡፡ ይሁን እንጂ በትግራይ ክሌሌ በተዯረገው ጦርነት

የተገኘው ገቢ ካሇፇው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ144 ሚሉየን ድሊር በሊይ ጭማሪ ማሳየቱን

ሳቢያ ኢትዮጵያን በሰብዓዊ አያያዝ ሲከስ የቆየው የጆ ባይዯን አስተዲዯር፣ ከማሉና ከጊኒ ጋር ከዚህ የንግዴ ዕዴሌ ተጠቃሚነት

የባሇስሌጣኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዲይሬክተር ሳህሇማርያም ገብረመዴህን ተናግረዋሌ።

እንዴትወጣ ማዴረጉን ባሇፇው ሳምንት ማስታወቁ አይዘነጋም፡፡

በዘርፈ የተካሄደት የፖሉሲ ማሻሻያ እና ሪፍርም ሇገቢው ማዯግ የጎሊ አስተዋፅኦ ማበርከቱን ኢቢሲ ዘግቧሌ፡፡

ይህንኑ በተመሇከተ ሪፖርተር የኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሔዝብ ግንኙነት ኃሊፉ አቶ ተመስገን ጥሊሁንን የአሜሪካ ዕርምጃ
የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ፌሰት ስሇመጎዲቱ ሇቀረበሊቸው ጥያቄ በሰጡት ምሊሽ፣ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት የመሳብ

ተጨማሪ መረጃ፡



https://www.fanabc.com/ከቡና፣-ሻይና-ቅመማ-ቅመም-ምርቶች-ከ333-ሚሉየ/

እንቅስቃሴ በዋናነት ትሌሌቅና አስተማማኝ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ሊይ የሚሰማሩ ኩባንያዎችን ማምጣት ሊይ እንዯሚያተኩር
አስረዴተዋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የአጎዋ ገበያ መዘጋት የሚፇጥረው ጉዲት የጎሊ አሇመሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
ኢትዮጵያ ኢንቨስተሮችን ሇመሳብ አለኝ ብሊ ከምታስተዋውቃቸው አምስት የገበያ ዕዴልች አንደ አጎዋ መሆኑን የጠቀሱት አቶ

የኢትዮጵያን ዯረጃ ያሊሟለ ገቢ ምርቶች ወዯ ሀገር
ውስጥ እንዲይገቡ ታገደ
በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሦስት ወራት ገቢ ምርቶች ሊይ በተዯረገ የሊቦራቶሪ ፌተሻና የኢንስፔክሽን ስራ

ተመስገን፣ ከእነዚህ ውስጥ አንደ መዘጋቱ ጉሌህ ባይሆንም ጉዲት አይኖረውም ማሇት እንዯማይቻሌ ገሌጸዋሌ፡፡ ‹‹እኛ ኢትዮጵያ
ቅዴሚያ በምትሰጣቸው ዘርፍች የሚሰማሩ ኢንቨስተሮችን መሳብ ሊይ ነው የምናተኩረው፡፡ በጨርቃ ጨርቅና በአሌባሳት ዘርፌ
ሊይ የሚሰማሩ ኢንደስትሪዎች የአጎዋ ገበያን መጠቀም ፇሌገው ሉመጡ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ጨርቃ ጨርቅና አሌባሳት አንደ
እንጂ ብዙ የማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍች አለ፤›› ብሇው፣ የአጎዋ ገበያ መታገዴ ጥቂት ዘርፍች ሊይ ከሚያሳዴረው አንፃራዊ

ከዯረጃው በታች የሆኑ ገቢ ምርቶች ሊይ እርምጃ መወሰደን በንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የወጪና የገቢ

ጉዲት ባሇፇ፣ የኢትዮጵያን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ይጎዲሌ ብል መዯምዯም እንዯማይቻሌ አስረዴተዋሌ፡፡

እቃዎች የጥራት ቁጥጥር ዲይሬክቶሬት አስታውቋሌ።

የንግዴ ዕዴሌ ክሌከሊውን ምክንያት በማዴረግ ዓሇም አቀፌ መገናኛ ብዙኃን፣ የንግዴ ዕዴለን በመጠቀም ከአፌሪካ አምስተኛ

የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በ600 ሺህ ሜትሪክ ቶን ገቢ ምርቶች ሊይ የኢንስፔክሸን ሥራ ሇማከናወን አቅድ በ586

ዯረጃ ሊይ የምትገኘዋ አገር ኢትዮጵያ ክፈኛ ኢኮኖሚዋ እንዯሚጎዲ ሲዘግቡ ከርመዋሌ፡፡ ኢትዮጵያ በተሇይ በቆዲና በአሌባሳት

ሺህ 746 ነጥብ 8 ሜትሪክ ቶን የገቢ ዕቃዎች ሊይ የኢንስፔክሽን ሥራ ተከናውኗሌ።

አምራች ኢንደስትሪ ዘርፌ የተሰማሩ በርካታ ወጣቶች በአጎዋ ክሌከሊ የተነሳ ሥራ አጥ እንዯሚሆኑባት ሲነገር ከርሟሌ፡፡

እርምጃ የተወሰዯባቸው ገቢ ምርቶችም፤

የአጎዋ ገበያ ኦፉሴሊዊ ዴረ ገጽ ሊይ የሰፇሩ መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት ከሆነ፣ ኢትዮጵያ ወዯ አሜሪካ ከምትሌካቸው ምርቶች
የምታገኘው ዓመታዊ ገቢ 523 ሚሉዮን ድሊር ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ በአጎዋ የንግዴ ዕዴሌ የሚሸፇነው ገቢ 238 ሚሉዮን ድሊር

3.5 ሜ.ቶ LED አምፑሌ

እንዯሆነ ያስረዲሌ፡፡

25.8 ሜ.ቶ የኤሌክሪክ ማከፊፇያ

‹‹የኢንቨስትመንት መሳብና ማስተዋወቅ ስትራቴጂያችን እንዯ አጎዋ ዓይነት የገበያ ዕዴሌን ሇመጠቀም ፇሌገው የሚመጡትን

3ሺህ 688 ካርቶን መጠን ያሇው የሀይሌ አባካኝ አምፖሌ፣

ሳይሆን፣ ትሌሌቅ ኢንደስትሪዎችን መሳብ ሊይ ያተኩራሌ፤›› የሚለት የአቶ ተመስገን፣ በዚህ ረገዴ አጎዋ ትርጉም የላሇው የገበያ

9 ካርቶን የታሸገ ወተት

ዕዴሌ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡

55.3 ሜ.ቶ የአተር ክክ

‹‹ኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ዕዴሌም ሆነ ምቹ ሁኔታዎች በርካታ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ ማምረት የሚችሌ ከፌተኛ ቁጥር ያሇው
ወጣት የሰው ኃይሌ አሊት፡፡ ትሌሌቅ ማበረታቻዎችና ምቹ ፖሉሲዎች አሎት፡፡ ሇታሊሊቅ የዓሇም ገበያዎች አገሪቱ ቅርብ ናት፣ ሰፉ

10.4ሜ.ቶ ሩዝና 693.8 ቶን ቀይ ሽንኩርት መሆናቸው ተገሌጸዋሌ።

ገበያም አሊት፤›› ሲለ የዘረዘሩት አቶ ተመስገን፣ አጎዋ በመዘጋቱ ሉከሰት የሚችሇው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ተፅዕኖ ዝቅተኛ

ተጨማሪ መረጃ፡



https://waltainfo.com/am/ዲያስፖራው-ሇህዲሴ-ግዴቡ-ግንባታ-122-ሚሉየን/

መሆኑን አስምረውበታሌ፡፡



ተጨማሪ መረጃ፡



https://ethiopianreporter.com/article/23677

ህገ-ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴዎችን ጥቆማ ሇመስጠት የኢንድኔዥያ ባሇሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ሇማዴረግ የኮቪዴ-19
9900 ነፃ የስሌክ መስመር ይፊ ሆነ

ሥርጭትን መቀነስ እተጠባበቁ ነው ተባሇ
በኢንድኔዥያ በመዴኃኒት፣ በምግብና በመጠጥ ማቀነባበር ሊይ የተሰማሩ ግዙፌ አምራች ኩባያዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ሇማዴረግ የኮቪዴ-19

በንግዴ እንቅስቃሴው ሊይ የሚስተዋለ ህገ-ወጥነቶችን በመቆጣጣር ጥራት ያሇቸውና ዯረጃቸውን የጠበቁ

ወረርሽኝ ሥርጭት መቀነስን እተጠባበቁ መሆኑን፣ በኢትዮጵያ የኢንድኔዥያ አምባሳዯር አሌቡይሴራ ባስኑር አስታወቁ፡፡

ምርቶች ወዯ ገበያ እንዱቀርቡ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋሌ፡፡ የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር

ባዮ ፊርማ የተሰኘውን ግዙፈ የክትባት አምራች ዴርጅት ጨምሮ ላልች ከአምስት በሊይ ኩባንያዎች፣ ከምሥራቅ አፌሪካ አገሮች ኢትዮጵን እንዯ ዋና

እነዚህን ስራዎች ይበሌጥ ውጤታማ ሇማዴረግ ህገ-ወጥ የንግዴ ተግባራት ሲፇጸሙ ጥቆማ ሇመስጠት

የኢንቨስትመንት መዲረሻ ሇማዴረግ እንዯሚፇሌጉ ተገሌጿሌ፡፡

የሚያስችሌ ነፃ የስሌክ መስመር 9900 ስራ ሊይ አውሎሌ፡፡

የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የንግዴና ዘርፌ ምክር ቤቶች አባሊትና የሥራ ፇጣሪዎች በተገኙበት ጥቅምት 6 ቀን 2014 ዓ.ም. የኢትዮጵያና
ኢንድኔዥያ የቢዝነስ ፍረም በአዱስ አበባ ተካሂዶሌ፡፡

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮሙዩኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክተር ወ/ሮ አበባ ታመነ እንዯገሇጹት ህገ-ወጥ የንግዴ
ስርዓትን ከመከሊከሌና ከመቆጣጠር አንጻር ከህብረተሰቡ የሚገኝ ጥቆማ ከበፉቱ የተሻሇ ውጤት እያመጣ

ባሇፈት ሁሇት ዓመታት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፌሌ ተንቀሳቅሰው ብዙ የኢንቨስትመንት አማራጮችን መመሌከታቸውን የገሇጹት አምባሳዯሩ፣ ነገር
ግን ይህን ዕምቅ ሀብት ሇማሌማት ኢትዮጵያ ሲባሌ አዱስ አበባ የሚመስሊቸውን የውጭ ዜጎችና መዋዕሇ ንዋያቸውን ማፌስስ የሚፇሌጉ ባሇሃብቶች

ሲሆን ማህበረሰቡ ማንኛውም ህገ-ወጥ የንግዴ እንቅስቃሴዎች ሲመሇከት በስሌክ መስመር 9900 ሊይ አጭር

ዕይታና አስተሳሰብ መቀየር እንዯሚያስፇሌግ አምባሳዯሩ ተናግረዋሌ፡፡

የጽሁፌ መሌዕከት በመሊክ ጥቆማ መስጠት ይችሊሌ፡፡

በመሆኑም በክሌልች ውስጥ ያሇውን ግዙፌ የኢንቨስትመንት አማራጭ በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ወይም በላልች

በተሇያዩ ጊዚያት የሚፇጠሩ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን፣ የምርት ማከማቸት፣ በእኩሇ ሇሉት የሚዯረጉ

የሚመሇከታቸው የመንግሥትና የግሌ ዘርፌ አካሊት አማካይነት ማስተዋወቅ ካሌተቻሇ አዱስ አበባ ካለ የመንግሥት ተቋማት ጋር ተነጋግሮ መሇያየቱ

ግብይቶችን፣ ያሇአግባብ ዋጋ መጨመርን፣ የህገ-ወጥ ነጋዳዎችን እና በመሸጫ ቦታዎች ሊይ የምርት ዋጋ

የተፇሇገውን ውጤት ማምጣት እንዯማይቻሌ አስታውቀዋሌ፡፡

ያሇመሇጠፌ እንዱሁም የዯሊሊ ጣሌቃ ገብነትን ሇመቆጣጠር አጭር የጽሁፌ መሌዕክት መሊኪያ መስመሩ

የአዲማ የንግዴና ዘርፌ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዲንት አቶ ፇይሳ አራርሳ ሇሪፖርተር እንዯተናገሩት፣ ኢትዮጵያ ሰፉ አገር እንዯ መሆኗ መጠን

መዘጋጀቱን ዲይሬክተሯ ገሌጸዋሌ፡፡

አገሪቱን በውጭ የወከለ ዱፕልማቶች በተወከለበት አገር ኢትዮጵያን በኢንቨስትመንትም ሆነ በሔዝብ ሇሔዝብ ግንኙነት ሊይ ምን ያክሌ ሠርተዋሌ
የሚሇውን በየጊዜው መፇተሽ ያስፇሌጋሌ፡፡

አክሇውም ሸማቹ ህብረተሰብ ተመሳስሇው የሚመረቱ ጥራትና ዯህንነታቸውን ያሌጠበቁ ምርቶች ገበያ ሊይ

ነገር ግን አሁን በዱፕልማሲ ኢትዮጵያን ሇማስተዋወቅ ተሠርቷሌ የሚሇው ጉዲይ አሁንም በጣም አጠያያቂ እንዯሆነ ፕሬዚዲንቱ ገሌጸዋሌ፡፡

ስያጋጥመው ከይለኝታና ከምንቸገረኝነት ወጥቶ ዴርጊቱን በማጋሇጥ ከመንግስት ጎን መቆም ይኖርበታሌ ያለ

በተመሳሳይ በፋዯራሌ መንግሥት በኩሌ ኢትዮጵያ ሲባሌ አዱስ አበባ ውስጥ ከሚዯረጉ ውይይቶች ወጣ በማሇት፣ በክሌልች ውስጥ ያለትን ሰፉ

ሲሆን ማንኛዉም የንግዴ ተቋም እና ግሇሰብ የህብረተሰብን ጤና፣ ዯህንነትና ጥቅም ከሚጎደ የትኛውም ህገ-

የኢንቨስትመንት አማራጮች በማሳየት ዕዴልቸን ማስፊት ያስፇሌጋሌ ብሇዋሌ፡፡

ወጥ ተግባራት ከህብረተሰቡ ዕይታ ውጭ ስሇማይሆኑ የተሇያዩ ሸቀጦችና ምርቶቾ ሲጓጓዝ፣ ከባዕዴ ነገር ጋር

ኢንድኔዥያ ኤምባሲዋን በአዱስ አባባ ከከፇተች ከ60 ዓመታት በሊይ ቢሆንም የሁሇቱ አገሮች ግንኙነት በሚፇሇገው መጠን አሇማዯጉን የገሇጹት

ሲዯባሇቅ እንዱሁም የሚያጠራጥሩ ዴርጊቶች ስያጋጥመው ጉዲዩን ሇሚመሇከተው አካሌ በአጭር የጽሁፌ

አምበሳዯር ባስኑር፣ በአሁኑ ወቅት የሁሇቱ አገሮች የንግዴ ትስሰር 65 ሚሉዮን ድሊር አሇማሇፈን ተናግረዋሌ፡፡

መስመር 9900 ጥቆማ በማሳወቅ ህብረተሰቡ ትብብር እንዱያዯርግ ጥሪ አቅርበዋሌ፡፡
የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር አካሄዴኩት ካሇው የሇውጥ ሥራ ጋር በተገናኘ እንዱዘጉ ከወሰነባቸው በርካታ ኤምባሲዎች መካካሌ፣ በጃካርታ በኢንድኔዥያ

ተጨማሪ መረጃ፡

የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አንደ ነው፡፡
https://www.facebook.com/Ethiopia-Ministry-of-Trade-and...



ተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23493

 

ገፅ 11
የቅመማ ቅመም ግብይት ጥራት ያስጠብቃሌ የተባሇ

ምርት ገበያ ከነባር አባሊት በተጨማሪ አዲዱስ ወንበሮችን ሉሸጥ ነው

የጥራት ቁጥጥር መመርያ እየተዘጋጀ መሆኑ ተገሇጸ
የኢትዮጵያን የቅመማ ቅመም ምርቶች ጥራትና ግብይት ሇመምራት የሚያስችሌ የጥራት ቁጥጥር
መመርያ እየተዘጋጀ መሆኑ ተገሇጸ፡፡
በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባሇሥሌጣን የገበያ ሌማትና ፕሮሞሽን ዋና ዲይሬክተር አቶ ታጠቅ ግርማ፣
ባሇሥሌጣኑ በዋናነት የቡና፣ የሻይና የቅመማ ቅመሞች ሌማትና ግብይት የሚያከናውን ተቋም
እንዯሆነ ሇፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡ የቡና ግብይት ራሱን በቻሇ አዋጅ፣ ዯንብና መመርያ እንዯሚመራ
ያስታወቁት አቶ ታጠቅ፣ ሆኖም ቅመማ ቅመም ከምርት እስከ ግብይት ባሇው ሑዯት ውስጥ
የሚመራበት የሔግ ማዕቀፌ እንዲሌነበረው አስረዴተዋሌ፡፡
ከአምራች ጀምሮ እስከ ኤክስፖርት ዴረስ ያሇውን የግብይት ሰንሰሇት ውጤታማ ከማዴረግ አንፃር፣
የሔግ ማዕቀፍች መኖራቸው ትሌቅ አስተዋጽኦ እንዲሇው የገሇጹት ዲይሬክተሩ፣ ባሇሥሌጣኑ የቅመማ

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ (ECX) ወንበር ይሸጥ የነበረው ነባር አባሊት፣ አባሌነታቸውን ትተው ሲወጡ የነበረ ቢሆንም፣ አሁን ሊይ ግን 30

ቅመም ግብይትና ጥራት ቁጥጥር የአፇጻጸም ረቂቅ መመርያ እንዲዘጋጀ አስታውቀዋሌ፡፡

አዲዱስ የአባሌነት ወንበሮችን ሇመሸጥ ጨረታ ማውጣቱ ታወቀ፡፡ ቀዯም ብል ሇአንዴ ወንበር እስከ ሰባት ሚሉዮን ብር ዴረስ ዋጋ ይሰጥ

ከ2012 ዓ.ም. ጀምሮ መመርያውን የማዘጋጀቱ እንቅስቃሴ ትኩረት ተሰጥቶት ሲሠራበት እንዯቆየ

ስሇነበር፣ በቀጣይ ጨረታ ሊይ ከፌተኛ ዋጋዎች እንዯሚቀርቡ ተገምቷሌ፡፡

የተናገሩት አቶ ታጠቅ፣ ሌማቱንና ግብይቱን አስተባብሮ ሇመምራትና ውጤታማ ሇማዴረግ በሚሌ
ዕሳቤ የተዘጋጀው የሔግ ማዕቀፌ በዚህ ወቅት፣ ተግባራዊ ሇማዴረግ የመጨረሻ ሥራዎች እየተከናወኑ
እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡
በቀጥታ አዋጅና ዯንብ ከማዘጋጀት አስቀዴሞ በመመርያ ከተሞከረ በኋሊ ውጤታማነቱ እየተሇካና
እየተስተካከሇ፣ ወዯ አዋጅና ዯንብ ማምጣት ይቻሊሌ የሚሌ መተማመኛ ሊይ ተዯርሶ የተዘጋጀ

በወንበሮቹ ሊይ እየተጫረቱ ያለት አብዛኛዎቹ ተጫራቾች የቡናና ሰሉጥ ሊኪዎች ሲሆኑ፣ እነሱም ከምርት ገበያው በቀጥታ የመግዛት
መብት ብቻ ሳይሆን በምርት ገበያው ውስጥ እስከ ቦርዴ ሉቀመንበርነት ዴረስ መብት እንዱኖራቸው ያስችሊቸዋሌ፡፡
ምርት ገበያ ውስጥ 347 ወንበሮች ያለ ሲሆን፣ ከዚህ በፉት ወንበር የሚሸጠው ባሇቤቱ አባሌነቱን ትቶ ሲወጣ ብቻ ነበር፡፡ በዚህ ሁኔታ
ባሇፇው ዓመት አንዴ ወንበር ብቻ የተሇቀቀ ሲሆን፣ እሱም በሰባት ሚሉዮን ብር ተሸጧሌ፡፡ ከዚህ ውጪ ግን ምርት ገበያው አሥር

መመርያ እንዯሆነ አቶ ታጠቅ አስታውቀዋሌ፡፡

ወንበሮችን ሇኅብረት ሥራ ማኅበራት ብቻ በትንንሽ ዋጋዎች ማቅረቡም ይታወቃሌ፡፡

በረቂቁ ሊይ የክሌሌ ባሇሙያዎችና የሥራ ኃሊፉዎችን ያካተተ ተዯጋጋሚ ውይይት ተዯርጎ ግብዓት

‹‹አሁን ሊይ 30 አዲዱስ ወንበሮችን ሇግሌ ተጫራቾች ያቀረብንበት ምክንያት ተዯራሽነትን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ECX ውስጥ የሚሸጡ

መቅረቡን፣ ነገር ግን ይህ ብቻውን በቂ ስሊሌሆነ ከባሇዴርሻ አካሊትና ግብይት ተዋንያን በተዋረዴ

ምርቶች በዓይነትና በቁጥር እየበዙ ስሇሆነ፣ የወንበሮችን ቁጥር ከፌ ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኗሌ፤›› ሲለ የኢትዮጵያ የምርት ገበያ ዋና ሥራ

ተገምግሞ በጽሐፌ አስተያየታቸውን እንዱያቀርቡ ረቂቁ ሇሔዝብ ይፊ ሆኗሌ ብሇዋሌ፡፡ በቅርቡ

አስፇጻሚ አቶ ወንዴማገኝ ነገራ፣ ሇሪፖርተር ገሌጸዋሌ፡፡

ውይይቶች ተዯርገው ከዲበሩ በኋሊ ሇአፅዲቂው አካሌ ረቂቅ መመርያው እንዯሚተሊሇፌ ዲይሬክተሩ

ወንበሮቹ ምርቶችን ቀጥታ ገዝቶ ወዯውጭ ሇመሊክ ወይም ሇላልች ሊኪዎች ተወካይ ሆኖ ሇመግዛት መብት እንዯሚሰጡ ጠቁመው፣

ገሌጸዋሌ፡፡
የኢትዮጵያን ቅመማ ቅመም በሚገዙ አካሊት ከሚነሱ ቅሬታዎች አንደ ጥራት እንዯሆነ የገሇጹት አቶ
ታጠቅ፣ የሔግ ማዕቀፌ መዘጋጀቱ አምራቹም ጥራት ሊይ መሠረት አዴርጎ እንዱያመርትና ከአምራች
የሚገዛውም የግብይት ተዋናይ ጥራትን መሠረት ያዯረገ ክፌያ እንዱከፌሌ የሚያስችሇው እንዯሆነ
ተገሌጿሌ፡፡

ሇአገር ውስጥ ገበያና ሇኢንደስትሪ ግብዓቶች ከ ECX የመግዛት ፌሊጎትም ከፌ ማሇቱን አቶ ወንዴማገኝ ገሌጸዋሌ፡፡
ይሁንና የቡና ምርት ከ ECX ይሌቅ የቡናና ሻይ ባሇሥሌጣን አዱስ በፇጠረው ‹‹የቀጥታ ትስስር›› (Direct Marketing) በኩሌ መሸጥ
መጀመሩ፣ የECXን ተፇሊጊነትን በከፉሌ ቀንሶታሌ፡፡ በቀጥታ ትስስር ውስጥ የውጭ ገዢዎች ቀጥታ ከኢትዮጵያ የቡና አምራቾች ጋር
የሚገበያዩ ሲሆን፣ ከባሇፇው ዓመት ወዱህ 65 በመቶ የቡና ኤክስፖርት የተዯረገው ከECX ውጪ መሆኑንም አስታውቀዋሌ፡፡

በረቂቅ መመርያው ሊይ እንዯተገሇጸው የቅመማ ቅመም ምርቶች በሚዘጋጁበት ጊዜ በጥራት
ዯረጃቸውና በባህሪያቸው የተሇያዩ፣ የአንደን አካባቢ ምርት ከላሊ አካባቢ ምርት፣ የአንደን ምርት

‹‹ያንን ሇማስተካከሌ አዲዱስ ዕቅድችን አውጥተናሌ፡፡ ቡና ከ ECX ውጪ ቢሊክም እኛ ዯግሞ ኮንትራት አስተዲዯር (Contract Man-

ዘመን ከላሊው ምርት ዘመን ጋር ሳይቀሊቀሌ መዘጋጀት አሇባቸው፡፡ በተጨማሪም ሇውጭ ገበያ

agement) የጥራት ሰርቲፌኬሽን (Quality Certification) እና የመሳሰለትን አገሌግልቶች እናቀርብሊቸዋሇን፡፡ ቅመማ ቅመምና ጓያን

የሚውለ የቅመማ ቅመም ምርቶች አዘገጃጀት የቅመማ ቅመም ምርቶች በማሽን ወይም በእጅ ሇቀማ
መዘጋጀት ያሇባቸው ሲሆን፣ ምርቶቹ ሇውጭ ገበያ በማሽን የሚዘጋጁ ከሆነ አግባብ ባሇው አካሌ

ጨምሮ አምስት አዲዱስ ምርቶችንም በዚህ ዓመት እንጀምራሇን፤›› ሲለ አቶ ወንዴማገኝ ገሌጸዋሌ፡፡

በተረጋገጠ ማዘጋጃ ኢንደስትሪ መዘጋጀት አሇበት ይሊሌ፡፡

ተጨማሪ መረጃ፡

የተዘጋጁ የቅመማ ቅመም ምርቶች ወዯ ውጭ እስከሚሊኩ ዴረስ አግባብ ባሇው አካሌ ብቃቱ

https://ethiopianreporter.com/article/23583



በተረጋገጠ የቅመማ ቅመም ማከማቻ መጋዘን መከማቸት አሇባቸው የሚሌ ሏሳብ በረቂቁ ውስጥ
ሠፌሯሌ፡፡
የቅመማ ቅመም ግብይት አሠራር በመጀመርያና በሁሇተኛ ዯረጃ ገበያ በተፇቀዯ ቦታና ሔጋዊ ፇቃዴ
በተሰጣቸው አካሊት መካከሌ እንዯሚካሄዴ በረቂቁ የተጠቀሰ ሲሆን፣ የመጀመርያ ዯረጃ ገበያው

የማዕዴን ሚኒስቴር በአዱሱ ተሌዕኮው ኢንደስትሪዎችን ሇማጎሌበት ትኩረት

በአምራቹ አካባቢ ተሇይተው በሚቋቋሙ የገበያ ቦታዎች፣ በአምራቹና በቅመማ ቅመም ጅምሊ ነጋዳ፣
በኅብረት ሥራ ማኅበራት፣ በአቀነባባሪ፣ በሊኪና በላልች ፇቃዴ በተሰጣቸው አካሊት መካከሌ
እንዯሚካሄዴ ተጠቅሷሌ፡፡

እንዯሚሰጥ አስታወቀ
የአገሪቱን ዕምቅ የማዕዴን ሀብት ከመሇየትና ጥቅም ሊይ እንዱውለ ከማዴረግ ባሇፇ የማዕዴን ኢንደስትሪ ዘርፌን በሌዩ ሁኔታ ሇመገንባት ትኩረት

የሁሇተኛ ዯረጃ ግብይት ዯግሞ በቅመማ ቅመም ጅምሊ ነጋዳ ወይም ኅብረት

ሥራ ማኅበርና

በመስጠት፣ የብረታ ብረት፣ ሲሚንቶ፣ የአፇር ማዲበሪያና የግንባታ ግብዓት ኢንደስትሪዎችን ሌማት ሇማጎሌበት ትኩረት እንዯሚሰጥ የማዕዴን ሚኒስቴር

በቅመማ ቅመም ሊኪ፣ ወይም አቀነባባሪ፣ ወይም ቸርቻሪ ነጋዳ፣ ወይም ላሊ የተፇቀዯሊቸው አካሊት

አስታወቀ።

መካከሌ ግብይት በተፇጸመበት መጋዘን ወይም በገቡት ውሌ መሠረት በውለ ውስጥ በተገሇጸው

ከማዕዴን ሚኒስቴር ሪፖርት ያገኘው የሰነዴ ማስረጃ እንዯሚያስረዲው፣ በአዱሱ የሥራ አስፇጻሚ አካሊት ማቋቋሚያ አዋጅ መሠረት፣ ቀዯም ሲሌ

የርክክብ ቦታ የሚከናወን ይሆናሌ፡፡

በኢንዯስትሪ ሚኒስቴር ኃሊፉነት ሥር የነበሩ ከማዕዴን ዘርፌ ጋር ቁርኝት ያሊቸው ኢንደስትሪዎችን የመከታተሌና የማሌማት ኃሊፉነት ወዯ ማዕዴን

ሇውጭ ገበያ የተዘጋጀ የቅመማ ቅመም ምርት የገዥ ፌሊጎትና የጥራት ዯረጃ ማሟሊቱን
በባሇሥሌጣኑ ተረጋግጦ ሰርተፉኬት ሲሰጠው ወዯ ወዯብ እንዯሚሸኝ በረቂቁ ተጠቅሷሌ፡፡
በተጨማሪም ማንኛውም በቅመማ ቅመም ዝግጅት፣ ክምችት፣ ግብይትና ተያያዥ አገሌግልት ሰጪነት
ሊይ የሚሰማራ ግሇሰብ ከውጭ ገበያ ጋር ሇሚያያዙት የሥራ ዘርፍች ከባሇሥሌጣኑ፣ እንዱሁም
አግባብ ካሇው የክሌሌ አካሌ በመመርያው ወይም በላልች ሔጎች መሠረት የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ
መያዝ እንዲሇበት ያስታውቃሌ፡፡

ሚኒስቴር እንዱዘዋወሩ መዯረጉን ተከትል ነው።
አዱሱን ተቋማዊ አዯረጃጀት መነሻ በማዴረግም የብረት ብረት፣ የአፇር ማዲበሪያ፣ የሲሚንቶ፣ የዴንጋይ ከሰሌ፣ የኬሚካሌና የግንባታ ግብዓቶችን
የተመሇተከቱ ኢንደስትሪዎችን በፌጥነት በሌማት የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዱያበረክቱ ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዯሚሠራ ገሌጿሌ።
ይህንንም ዕውን ሇማዴረግ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን እንዯጀመረ ገሌጿሌ። ከጀመራቸው ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች መካከሌ አንደም የማዕዴንና
ኢንዯስትሪ ዘርፌ ሌማትን በማስተሳሰር የአገር ውስጥ ኢንደስትሪ ሌማትን የሚከታተሌ አዱስ ተቋም በሚኒስቴሩ ሥር ማዯራጀት ይገኝበታሌ።
በዚህም መሠረት የማዕዴን ኢንደስትሪ ሌማት የተሰኘ አዱስ ኢንስቲትዩት ሇመመሥረት የሚያስችሌ የሔግ ማዕቀፌ አዘጋጅቶ እንዲጠናቀቀና በአጭር ጊዜ
ውስጥም ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዯሚቀርብ ሰነደ ይጠቁማሌ፡፡

በ2013 ዓ.ም. ኢትዮጵያ 12,880 ቶን የቅመማ ቅመም ውጤቶችን ወዯ ውጭ በመሊክ 15.7 ሚሉዮን

መንግሥት በዘንዴሮው የበጀት ዓመት ከኤክስፖርት ዘርፌ 5.2 ቢሉዮን ድሊር ገቢ ሇማግኘት ዕቅዴ ያስቀመጠ ሲሆን፣ ዕቅደ ባሇፇው በጀት ዓመት

ድሊር እንዲገኘች የተገሇጸ ሲሆን፣ በተያዘው የበጀት ዓመት ዯግሞ 14,028 ቶን የቅመማ ቅመም

ከኤክስፖርት ዘርፌ ከተገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከ1.6 ቢሉዮን ድሊር በሊይ ብሌጫ እንዲሇው መረጃዎች ያመሇክታለ።

ውጤቶችን ወዯ ውጭ በመሊክ 17.24 ሚሉዮን ድሊር ሇማግኘት ታቅዶሌ፡፡

ዘንዴሮም አጠቃሊይ ከወጪ ንግዴ ይገኛሌ ተብል ከታሰበው 5.25 ቢሉዮን የውጭ ምንዛሪ ውስጥ 1.3 ቢሉዮን ድሊሩ የሚጠበቀው ከማዕዴን ዘርፌ
እንዯሆነም መረጃው ያመሇክታሌ።
ከማዕዴን ዘርፌ የሚጠበወቀውን ከፌተኛ የውጭ ምንዛሪ የማሳካት ኃሊፉነት የማዕዴን ሚኒስቴር ሲሆን፣ ከማዕዴን ኤክስፖርት ከሚጠበቀው የውጭ

ተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23613

ምንዛሪ ባሇፇ፣ የማዕዴን ኢንደስትሪያሊይዜሽንን የማጎሌበት ዕቅዴ ተወጥኖ ኃሊፉነቱም ሇማዕዴን ሚኒስቴር እንዱሆን በአዋጅ ተወስኗሌ።



በተመረጡት የማዕዴን ምርቶች ሊይ በኢንቨስትመንት፣ በምርትና በገበያ የምርምርና ሌማት አቅምን በማጎሌበት ማዕዴን ዘርፌን በፌጥነት ወዯ
የኢንደስትሪ ሌማት ሽግግር ሇማመቻቸት ተቀይሷሌ ሲሌ የመንግሥት የኢኮኖሚ ዕቅዴን የያዘው ሰነዴ ያመሇክታሌ።
ተጨማሪ መረጃ፡
https://ethiopianreporter.com/article/23541

 

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.
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.

ዋና አዘጋጅ፡ዯበበ አበበ
አዘጋጅ፡ዮሴፌ ተሾመ

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

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

Mob. 0966038499
Fax: 251-115517699

