በኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት የመረጃና አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት በየ15 ቀኑ የሚዘጋጅ የዜና መጽሄት
ቁጥር 174

ከሚያዝያ 1—15 ቀን 2011 ዓ.ም.

“1ኛው ዓሇም አቀፍ
የኢንቨስትመንትና ቱሪዝም የንግዴ
ትርዒትና ባዛር”
በባህር ዲር ከተማ የሚሉኒየም አዯባባይ
በዴምቀት እየተካሄዯ ነው

በውስጥ ገጾች







ኢትዮጵያ -ሚያሚ ...
ገጽ 2
የጀርመን የንግዴ ሌዑክ ...
ገጽ 2
ኢትዮ-ባቫሪያ ...
ገጽ 3

በአማራ ክሌሌ ርዕሰ መዱና በሆነችው ባህርዲር ከተማ

ቴክኖልጅዎችን አቅርበው ግብይቱ እየተካሄዯ ሲሆን

የአማራ ክሌሌ ንግዴና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት

ከአገራችንና ከክሌሊችን የተሇያዩ አካባቢዎች ተሳታፊ የሆኑ

ከኢትዮጵያ ንግዴና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጋር

ኩባንያዎች፣ አምራቾችና ገዢዎችም ምርቶቻቸውንና

በመተባበር ያዘጋጁት 1ኛው ዓሇም አቀፍ

አገሌግልቶቻቸውን እያስተዋወቁና እየሸጡ ይገኛለ፡፡

የኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ንግዴ፣ ትርዒትና ባዛር

ይህ እስከ ሚያዝያ 15 ቀን 2011 ዓ.ም. የሚቆየው የንግዴ

ሚያዝያ 4 ቀን 2011 ዓ.ም በክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር

ትርዒትና ባዛር በአማራ ክሌሌ የሚገኙ ሰፊ የንግዴና

የአማራ ክሌሌ ንግዴና ገበያ ሌማት ቢሮ ኃሊፊ

ኢንቨስትመንት አማራጮችን ሇባሇሃብቶች በማስተዋወቅ

አማካኝነት ተከፍቶ ኩነቱ በዯመቀ ሁኔታ በመካሄዴ

ንግዴና ኢንቨስትመንት እንዱስፋፋ ሇማስቻሌ የተዘጋጀ ነው፡፡

ሊይ ይገኛሌ፡፡
በዚህ 1ኛው ዓሇም አቀፍ የኢንቨስትመንትና ቱሪዝም

ኩነቱን የአማራ ሌማት ማህበርና የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ

ንግዴ፣ ትርዒትና ባዛር ሊይ ከሱዲን፣ ከግብፅና ከህንዴ

በፕሊቲንየም ዯረጃ ስፖንሰር አዴርገውታሌ፡፡

የመጡ የውጭ አገር ኩባንያዎች የተሇያዩ
የሶሊር፣የኬሚካሌ፣ የአሌባሳት እንዱሁም ሌዩ ሌዩ
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የኢትዮጵያ-ሚያሚ የቢዝነስ ፎረም ተካሄዯ

የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማኅበራት ምክር

ውይይት ያዯረጉ ሲሆን

በሚያሚ

ስሇወዯቧ እንዱሁም በዓሇማችን ተመራጭ

ረገዴ እንዱሁም የቢዝነስ ትስስራቸውን

ቤት ከሚያሚ የኢኮኖሚ ሌማትና ቱሪዝም

ብራንዴ ማስተዋወቂያ ፕሮግራም ሊይ

ከተማ ስሇሚያዯርጓት ሌዩ ሌዩ እሴቶቿ

በሚያጠናክሩበት

ኤጀንሲ

ስሇ ሚያሚ ምጣኔያዊ ሀብት ተፅዕኖ

አስመሌክቶ ሇፎረሙ ተሳታፊዎች ገሇጻዎች

ውይይት አካሂዯዋሌ፡፡

ሚያሚ የቢዝነስ ፎረም መጋቢት 24 ቀን

አምጪነት፣

ስሇአሊት

አሇምአቀፍ

ተዯርገዋሌ፡፡

2011 ዓ.ም. በሂሌተን ሆቴሌ አዘጋጀ፡፡

አውሮፕሊን

ማረፊያ፣

ሇአፍሪካና

በተጨማሪም የሚያሚ እና የኢትዮጵያ

የሚያሚ የግለ ዘርፍ ተወካዮች ከኢትዮጵያ

ሇኢትዮጵያ አየር መንገድች ስሇሚሰጠው

ነጋዳ

አቻዎቻቸው

አገሌግልት፣ ስሇቱሪዝም ሀብቷ፣ እና

ተረዲዴተውና

ጋር

በመተባበር

ጋር

የኢትዮጵያ-

የቢዝነስ

ሇቢዝነስ

ሴቶች

ተወካዮች

ነጥቦች

ዙሪያ

ወዯፊት

ሰፊ

በሚሰሩበት



ከባቫሪያ ዘጠኙ ንግዴና ኢንደስትሪ ምክር

ዋና ፀሐፊው በአንዲንዴ ህጋዊ ጉዲዮች ሊይ

የባቫሪያን ኩባንያዎች ጋር መሥራቱ በእጅጉ

ቤቶች፣ በርካታ የኤላክትሮኒክ፣ ማሺነሪ፣

ማብራሪያ የሰጧቸው ሲሆን በተሇይ ከውጭ

ጠቃሚ መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ

የኮንስትራክሽን መሣሪያዎች ወዘተ.

ምንዛሪና ከዓሇም አቀፍ ጨረታ ሥርዓት ጋር

የግለ ዘርፍ እንቅስቃሴም እያዯገ

ኩባንያዎችና የተሇያዩ አገሌግልት ሰጪ

የተያያዙ ነጥቦች ሊይ ገሇጻ አዴርገውሊቸዋሌ፡፡

እንዯመሆኑ ከባቫሪያን ኩባንያዎች ጋር

በጥቅለ ከ20 በሊይ የሚሆኑ ዴርጅቶችን

በሀገሪቱ ከፍተኛ አምራች ኃይሌ መኖሩን

በአጋርነት የመሥራት ፍሊጎት እንዲሇም

ያካተተ ሲሆን ሁለም በየዘርፋቸው

የጠቀሱት ዋና ፀሐፊው መንግሥት ሇውጭ

ገሌጸዋሌ፡፡

በኢትዮጵያ በተናጠሌም ይሁን

ኢንቨስተሮች ላልች በርካታ ማበረታቻዎችን

በመጨረሻ ሁሇቱም ወገኖች በቀጣይም ጊዜ

ከኢትዮጵያውያን ጋር በአጋርነት

እንዯሚያመቻችም ገሌጸዋሌ፡፡

ወስዯው ሰፋ ያሇ ውይይት ሇማዴረግ

የመሥራት ፍሊጎት እንዲሊቸው ገሌጸው

አያይዘውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያዯገ

ተስማምተዋሌ፡፡

ከህግና ልጂስቲክስ እንዱሁም መሰሌ

በመሆኑ ጥራት ያሇውና የተሻሇ ቴክኖልጂ

ጉዲዮችን በተመሇከተ ማብራሪያ

እንዯሚያስፈሌግና ሇዚህም በጀርመን

ተባብረው

የጀርመን የንግዴ ሌዑክ ይፋዊ ጉብኝት በምክር ቤቱ

‹‹የግለን ዘርፍ ወክዬ የምናገረው ነገር ቢኖር
እኛ ከጀርመን ጋር ዘሊቂ የሆነ የንግዴ አጋርነት
እንዱኖረን እንፈሌጋሇን››፣
እንዲሌካቸው ስሜ
የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማኅበራት ምክር
ቤት ዋና ፀሐፊ

ዋና ጸሐፊው ይህን የተናገሩት በክቡር
ሮናሌዴ ዌይገርት፣ በጀርመን የባቫሪያን
ግዛት የኢኮኖሚ ጉዲዮች ሚኒስቴር
ምክትሌ ሚኒስትር የተመራውን ከፍተኛ
የሌዑካን ቡዴን ሚያዝያ 8 ቀን 2011 ዓ.ም.
በምክር ቤቱ አዲራሽ ባነጋገሩበት ወቅት
ነው፡፡
የጉብኝቱ ዓሊማ በኢትዮጵያ ስሊሇው
የኢንቨስትመንትና ቢዝነስ ከባቢ እና
የባቫሪያን ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ
በምን መሌኩ መሠማራት እንዯሚችለ
መረጃ ሇመሇዋወጥ ነው፡፡
የሌዑካን ቡዴኑ ከባቫሪያን የኢኮኖሚ
ሚኒስቴር የመጡ ከፍተኛ ኃሊፊዎችን
ጨምሮ ከባቫሪያን የኢንደስትሪ ማህበር፣

ጠይቀዋሌ፡፡
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የኢትዮ-ጀርመን (ባቫርያ) የኢኮኖሚ ፎረም ተካሄዯ
የሚመሇከታቸው
የጀርመን

የኢትዮጵያና

ከፍተኛ

ባሇስሌጣናት

እና

የመንግስት
የንግደ

ማህረሰብ ተወካዮች የተሳተፉበት
የኢትዮ-ጀርመን

(ባቫርያ)

የኢኮኖሚ ፎረም ሚያዝያ 7 ቀን
2011 ዓ.ም. በሃያት ሪጀንሲ አዱስ
አበባ ተካሄዯ፡፡
ክቡር ሮናሌዴ ዌይገርት፣ በጀርመን የባቫሪያን ግዛት የኢኮኖሚ ጉዲዮች ሚኒስቴር ምክትሌ ሚኒስትር ንግግር ሲያዯርጉ

የፎረሙ ዋና ዓሊማ በኢትዮጵያ
እና በጀርመን (ባቫርያ) መካከሌ
ያሇውን

የኢኮኖሚ

ሇማጠናከር

እና

ትብብር
አዲዱስ

ትብብሮችን ሇመጀመር እንዱሁም

የምክር ቤቱ ዋና ጸሀፊ እንዲሌካቸው ስሜ
በመዴረኩ ሊይ ንግግር ሲያዴርጉ

አዲዱስ

የቢዝነስ

ዕዴልችን

ሇመጠቀም እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡
በፎረሙ ሊይ “የኢትዮ-ጀርመን
የንግዴና

ኢንቨስትመንት

ግንኙነቶች እና ምቹ የቢዝነስ
እዴልች በኢትዮጵያ ” በሚለ
ርዕሶች

ሊይ

ሁሇት

የፓናሌ

ውይይቶች የተካሄደ ሲሆን በሁሇቱ

ኢንቨስትመንቶችን

አገሮች መካከሌ ያለ ትብብሮችን

ትፈሌጋሇች፡፡

ሇማሳዯግ የሚረደ አምስት የሚሆኑ

የኢትዮጵያ የንግዴና ዘርፍ ማህበራት

የመግባቢያ

ምክር

ስምምነቶችም

መጀመር

ሇጀርመን

ኩባንያዎች

መሌካም

ዜና

እንዯሆነም ገሌፀዋሌ፡፡

አቶ

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያዯገና

ተፈርመዋሌ፡፡

እንዲሌካቸው ስሜ በፓናሌ ውይይቱ

ወዯ አዱስ ምዕራፍ እየተሸጋገረ እንዯመጣ

በጀርመን የባቫሪያ የኢኮኖሚ ጉዲዮች

ሊይ እንዯገሇፁት ምክር ቤቱ እንዯ

እንዱሁም በፕራይቬታይዜሽን፣ በአፍሪካ

ምክትሌ

ዊገርት

ጀርመን ሊለ የዉጪ ባሇሀብቶች

አህጉር ነፃ የንግዴ ቀጠና ስምምነት እና

እንዯተናገሩት ኢትዮጵያ እና ባቫሪያ

ስሇሀገሪቱ የንግዴና ኢንቨስትመንት

በመሳሰለት

በተሇይም

በቂ መረጃ ሇማግኝት የሚረዲ ተቋም

በሀገሪቱ የግለ ዘርፍ ፍሊጎት እየጨመረ

ዘርፎች ሊይ አብረው መስራታቸው

መሆኑን

በመጠቆም

በኢትዮጵያ

መምጣቱን

ሇትብብራቸው መጠናከር መሰረት

የተሻሇ

ቴክኖልጂ

በሚፈሌጉ

ሆነዋሌ፡፡

የመሰረተሌማት ግንባታና ዝርጋታ፣

ምክትሌ

የሀይሌ ምንጭ እና የማኑፋክቸሪንግ

ሮሊንዴ
በቢዝነስና

በትምህርት

ሚኒሰትሩ

አክሇው

ቤት

ዋና

ፀሀፊ

እንዯተናገሩት ባቫሪያ ከኢትዮጵያ ጋር

የኢንቨስትመንት

ያሊትን የኢኮኖሚ ትብብር ማጠናከር

የጀርመን

እና

ውጤታማ እንዯሚሆኑ ተናግረዋሌ፡፡

በአካባቢ

ኢንጂነሪንግ፣
ግንባታ፣
በህክምና

እና

በሀይሌ

በመሰረት-ሌማት

በማሽን፣

በእርሻ

እና

ዘርፎች ሊይ አዲዱስ

ዘርፎች

ኩባንያዎች

ሊይ
ቢሰማሩ

ፕሮግራሞች
ዋና

የሚመሇከታቸው

ሀገራት

ሊይ የተሰማሩ የአትዮጵያ የግሌ ኩባንያዎች
ከጀርመን (ባቫርያ) አቻዎቻቸው ጋር
በዴምሩ

ሁሇት

ተወካዮች
ተሳትፈዋሌ፡፡

አጋርነት

የሁሇቱም

ከፍተኛ ባሇስሌጣናት እና በተሇያዩ ዘርፎች

እና

ያሇው

ጨምረው

ተናግረዋሌ፡፡

ኢትዮጵያ የተሻሇ ቴክኖልጂ፣ጥራት
ቀጣይነት

ፀሀፊው

መሰረት

መቶ

በኢኮኖሚ

ሰባ
ፎረሙ

ስምንት
ሊይ

የምትፈሌግ በመሆኗ ይህ አጋጣሚ



የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
የግሌግሌ ማዕከሌ
አዴራሻ፡- +251-115-31-10-15

ዋና አዘጋጅ፡- ዯበበ አበበ
አዘጋጆች፡- ዮሴፍ ተሸመ
ጥበቡ ታዬ
ካሜራ፡- ያሬዴ አባቡ
አዴራሻ፡ስሌክ-፡- +251-115-54-09-93
ፋክስ፡-+251-011-5517699
ኢሜሌ፡- ethchamb@ethionet.et
ዴረ-ገጽ፡- www.ethiopianchamber.com

