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የመንግስት-የግል አጋርነት
በኢትዮጵያ ወደፊት ወይስ
ወደኃላ?
ትናንት ጊዜው ያለፈበት ቼክ ነው፡፡ ነገ ደግሞ
ጊዜው ያልደረሰ የተስፋ ሰነድ ሲሆን ዛሬ ግን
በእጃችን ያለ ብቸኛ ገንዘባችን ነው፡፡

የምክር ቤቱን አዲስ ህንጻ ለመገንባት
የአባላቱ ተሳትፎ ወሳኝ እንደሆነ ተጠቆመ
በካሳሁን ማሞ

2
የወጪና ገቢ ንግድ ሚዛን
መዛባት የግብር ሥርዓቱን
በእጅጉ እየጎዳው ነው
ባለፉት አምስትና ስድስት ዓመታት ከግብርና፣
ከማኑፋክቸሪንግ፣
ከማዕድናትና
ከአገልግሎት
ዘርፍ የሚገኘው ሀብት የሀገሪቱን የኢኮኖሚ
ዕድገት በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ሲገባው በግብይት
ሥርዓታችን ውስጥ በሰፈነው ሥርዓት አልባ
አሠራር ምክንያት የወጪ ንግዳችን እያሽቆለቆለ፣
በአንፃሩ የገቢ ምርቶች እያሻቀቡ የውጭ ምንዛሪ
አቅማችንን እየተፈታተነው ይገኛል፡፡

6
የገቢዎች ባለስልጣን
የግሉን ዘርፍ አወያየ
የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የ2009
ዓ.ም. አፈጻጸም ሪፖርትና የ2010 ዓ.ም. በጀት
ዓመት እቅድ ላይ ጥሪ ከተደረገላቸው የግሉ ዘርፍ
አባላት ጋር ውይይት አደረገ፡፡ የባለስልጣን መስሪያ
ቤቱ ሪፖርትና የተያዘው በጀት አመት እቅድ ከቀረበ
በኋላ በውይይቱ ላይ የተገኙ የግል ዘርፍ አባላት
የተለያየ ሃሳቦችና ጥያቄዎችን እያነሱ የሃሳብ
ልውውጥ ተካሄዷል፡፡

10
ኦርጋኒክ ምርቶችን በማምረት
የአውሮፓን ገበያ መያዝ
እንደሚቻል ተገለፀ
የህብረት ስራ ማህበራት አቅምን በማሣደግና የምርት
ዱካን በመከተል ኦርጋኒክ የሆኑ ምርቶችን ወደ ውጭ
መላክ የወቅቱ የውጭ ገበያ የሚጠይቀው ጉዳይ
እንደሆነ ከጀርመን ሀገር የመጡት አሰልጣኞች ገለፁ፡፡

11

የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
የተቋቋመለትን ዓላማ በተሟላ መልኩ ለማሳካትና
ለንግዱ ህብረተሰብ ተፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን
በተሻለ ብቃት ለማቅረብ የሚያስችለውን አዲስ ዋና
መስሪያ ቤት ህንጻ ለመገንባት እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡
በዚህም መሰረት መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ አካባቢ
የሦስት ሺሕ ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ መረከቡ
ይታወቃል፡፡ ግንባታውን ለማከናወን የሚያስችል

ሀብት የማፈላለግ ቅድመ ዝግጅት ስራ እየተሰራ
መሆኑን ምክር ቤቱ አስታውቋል፡፡
ለግንባታው የሚውል ሃብት የሚያፈላልግ
ኮሚቴ ተዋቅሮ ሰፊ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡
በሀብት ማፈላለግና በግንባታው ዙሪያ የምክር
ቤቱ የቦርድ አባላትና የምክር ቤቱ የበጎ ፈቃድ
አምባሳደሮች
ህዳር 26, 2010 በሂልተን

ሆቴል
ምክክር አድርገዋል፡፡ የምክር ቤቱ
የበጎ ፈቃድ አምባሳደሮች እንደገለጹት የቻምበሩ
አባላት ለግንባታው መሳካት ግንባር ቀደም ተዋናይ
መሆን እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡የግሉ ዘርፍ
የሚመክርበትና አገልግሎቱን በስፋት ለመስጠት
ህንጻው ወሳኝና አስፈላጊ መሆኑን አስተያዬት
ሰጥተዋል፡፡
(ወደ ገጽ 3 ዞሯል)

በሪል ስቴት የሚገነባው የቤት
መጠን ከፍላጎቱ ጋር ሲነፃፀር
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ተባለ
በመስፍን ዘገዬ

በኢትዮጵያ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ዘርፍ /ሬል
እስቴት/ እድሎችና ተግዳሮቶች ዙሪያ የመከረ
የተሞክሮ ልውውጥ የተደረገበት መድረክ በቅርቡ
ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ መንግስት ከያዘው እቅድ በመነሳት
እንዲሁም ስራውን ወደ ሃገሪቱ የገጠር ክፍል
በማስፋፋት የዘርፉ ስራ ያለውን መልካም አጋጣሚ
ማስፋትና መጠቀም እንደሚቻል ተገልጿል፡፡
ውይይቱ በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የተዘጋጀ ሲሆን ሂልተን አዲስ ህዳር
14 ቀን 2010 ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡
ተሞክሮአቸውን ያካፈሉትና ለውይይት መነሻ ሃሳብ
ያቀረቡት የፍሊንትስቶን ኢንጂነሪንግ አክሲዮን

ኩባንያ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት
ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ ሲሆኑ ገለጻውን ካቀረቡ
በኋላ በውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችና
ሃሳቦች ማብራሪያና የበኩላቸውን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
አቅራቢው ዝግጅታቸውን ሲያቀርቡ እንደተናገሩት፤
ኢትዮጵያ በ2035 ዓ.ም. ምን ትመስላለች የሚለውን
በማውሳት የሚኖረውን መልካም አጋጣሚና
የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ለሚጠበቅባቸው ሚና
የየበኩላቸውን ዝግጅት ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ
ጠቁመዋል፡፡
(ወደ ገጽ 4 ዞሯል)

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት፣ ከሰባ ዓመታት በላይ አገልግሎት ለንግዱ ማኅበረሰብ

ህዳር

2010 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						

ርዕሰ አንቀጽ

የንግዱ ሕብረተሰብ
የራሱን ታሪክ እራሱ
ይጽፋል
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አዲስ ዋና መስሪያ ቤት
ሕንፃ ግንባታ ለመገንባት በእቅድ የተያዘ ሥራ መሆኑን በባለፈው ዓመት
ጠቅላላ ጉባዔ ላይ የቀረበው ሪፖርት ያስረዳል፡፡ ሊሠራ ለታቀደው ሕንጻ
መላው የምክር ቤቱ አባላት፤ የዳይሬተሮች ቦርድ እና ማኔጅመንቱ ባደረጉት
ያላሰለሰ ጥረት እና ከአዲስ አበባ አስተዳደር በተደረገው ቀና ትብብር በአዲስ
አበባ ከተማ መገናኛ፣ ዲያስፖራ አደባባይ በሚባለው አካባቢ ወደ 3ዐዐዐ
ካ.ሜ. የሚጠጋ ቦታ የሕንጻ መገንቢያ እና የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ
ተገኝቷል፡፡
ይህም ውጤት ሊመዘገብ የቻለው ም/ቤቱ አባላቱን በማስተባበር የንግዱን
ሕብረተሰብ አንገብጋቢ ጉዳችን በማንሳት ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር ረዥም
እና ተደጋጋሚ ውይይቶች
በማድረጉ እና ያለው ተደማጭነት እያደገ
በመምጣቱ ነው፡፡ በተለይ መንግሥት ያወጣቸውን የተለያዩ ንግድ ነክ
አዋጆች፤መመሪያዎች፤ፖሊሲዎችና መሻሻያዎች ላይ በተለያዩ መድረኮች
በመገኘት የአባላቱን የጋራ ድምጽ አሰተጋብቷል፡፡ በዚህም መሠረት በርካታ
አዋጆች፤መመሪያዎች፤መሻሻያ
ዎች የንግዱን ሕበረተሰብ ጥቅም እና
መብት አንጻር ተከልሰው እና ተስተካክለው በስራ ላይ እንዲውሉ ከፍተኛ
አሰተዋጥኦ አድረጓል፡፡ በማድረግ ላይም ይገኛል፡፡
የአባላቱ የጋራ ድምጽ በመሆን በሚያደርገው እንቅስቃሴ በመንግሥት በኩል
ያለው ተሰሚነት እምነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄድ ላይ ነው፡፡
ለዚህም በቅርቡ ለም/ቤቱ ዋና መሥራቤት ሕንጻ መሥረያ ቦታ ከአዲስ አበባ
አሰተዳደር በአነስተኛ የሊዝ ዋጋ መረከቡ አንዱ ማስረጃ ነው፡፡
የሕንጻው መገንባት ደግሞ ለመላው አባላቱ፤ለሠራተኞች፤ለከተማዋ እና
ለአገሪቱ የገጽታ ግንባታ ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር ስታይ እንድምታው
ከፍተኛ ነው ተብሎ ይታያል፡፡ ለአብነት የምክርቤታችን አባላት
ለሚያካሂዱት ጠቅላላ ጉባዔ በመሰብሰቢያ አዳራሽ አጦት ምክንያት ብቻ
ምክር ቤቱ
በየአመቱ የሆቴሎችን በር ማንኳኳት እና
ከፍተኛ ወጪ
ሲያወጣ ቆይቷል፡፡ በተጨማሪም ለአገልግሎት መስጫ በቂ የሥራ ማከናወኛ
ቦታ ችግር ምክንያት መላው የምክርቤቱ አባላት ከውጪ የንግድ ልዑካን
ጋር በየጊዜው የሚያከናውኑት የንግድ ለንግድ ግንኙነት ውይይቶች ዘወትር
በተለያዩ ሆቴሎች በማድረጉ ለከፍተኛ ወጪ እንደሚዳርገው ግልጽ ነው፡
፡ ይህም ከምክርቤቱ አንጋፋነት አንጻር ሲታይ ደረጃውን የሚመጥን እና
ከውጪ ለሚመጡ ተባባሪና የንግድ አጋሮች የሚሰጠው ገጽታም ለማሳደግ
የራሱ የሆነ ሕንጻ ሊኖረው የግድ ይላል፡፡
ስለዚህም ምክርቤቱ እንደነዚህ ዓይነት ትላልቅ የንግድ እና ኢንቨስትመንት
እድሎችን በመሳብ ለአገር ኢኮሚያዊ ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኙ ሁነቶችን
በራሱ ሕንጻ ማከናወን የስችለዋል በዚያው ልክም የአባለቱንና የምክርቤቱን
ገጽታ በእጅጉ ከፍ ያደርገዋል፡፡ ስለዚህ አዲሱ የምክርቤታችን ዋና መሥሪያ
ቤት ሕንጻ መገነባት ይህን ለረጅም ጊዜ የቆየውን ተቋማዊ ችግር ለአንዴና
ለመጨረሻጊዜ መፍትሄ የሚሰጥ ነው ተብሎ ይታመናል፡፡
አዲሱ ሕንጻ መገንባት ምክር ቤታችን ከሚያገኘው የአባላት መደበኛ መዋጮ
እና ሌሎች ገቢዎች በተጨማሪ ቋሚ የፋይናንስ ምንጭ ይሆናል፡፡ በተለይም
ምክር ቤቱ በሠፊው አቅዶ በገንዘብ እጥረት ብቻ ሊያከናውን ያልቻለውን
በርካት ሥራዎች ሕንጻው በሚያመነጨው ገቢ ለመፈጸም ያስችለዋል፡፡
ይህን ሕንጻ ለታለመለት ዓላማ ይውል ዘንድ የአባላቱ ሚና የማይተካ ነው፡፡
የሚገነባውም ሕንጻ የአባላቱ ነው፡፡
በአሁኑ ሰዓት የምክር ቤቱ ማኔጅመንትም ለዚሁ ትልቅ ሥራ በርካታ
ቅድመ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም መሠረት
የተለያዩ ኮሚቴዎች ተቋቋመው ሥራዎች እየተከናወኑ ነው፡፡ አባላቱን
በማስተባበር የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶችም ከወዲሁ እያተጠናቀቁ
ይገኛሉ፡፡ በቅርቡም መላው አባላቱ እና አጋሮቹ በተገኙበት የተሸሻለው
ህንጻው ላባለቱና ይፋ ይደረጋል፡፡ አባላቱ ተባብረው ዓላማውን ከጫፍ
ለማድረስ ለአባላቱ ተከታታይ የሆነ የግንዛቤ እና የመረጃ መስጠት ሥራ
መሠራት ያስፈልጋል፡፡
ስለዚህ የምክር ቤታችን መላው አባላቶቹና አጋሮቹ ለዚህ ታሪካዊ ተልዕኮ
መሳካት በሚዘጋጁት ልዩ ልዩ የገቢ ና እርደታ ማሰባሰቢያ ኩነቶች ላይ
በንቃት በመሳተፍ ለግንባታው መሳካት የራሳቸውን አስተዋትኦ ያበረክታሉ፡፡
የንግዱ ማሕበረሰብም የራሱን ታሪክ በራሱ ይጽፋል፡፡ ድር ቢያብር አንበሳን
ያስር ነውና ነገሩ፡፡

የመንግስት-የግል አጋርነት በኢትዮጵያ

ወደፊት ወይስ ወደኃላ?

በሸዋፈራው ሽታሁን
ትናንት ጊዜው ያለፈበት ቼክ ነው፡፡ ነገ
ደግሞ ጊዜው ያልደረሰ የተስፋ ሰነድ
ሲሆን ዛሬ ግን በእጃችን ያለ ብቸኛ
ገንዘባችን ነው፡፡ ትናንትን በታሪክ
መንጽር ውስጥ በውስጣችን ያለፉብን
ኢኮኖሚያዊ ሁነቶች ላልደረሰው ነገ
ምርኩዝ ሁነውን ዛሬን እንድንኖር
ውስጣዊ መዋቅሩና ቅንብሩ ዘመናዊና
ቅቡል የሆነ የመንግስት - የግል
አጋርነት እንዲመሰረት የግድ የሚሉ
ሰበዞች አሉ፡፡ እስቲ በቅድሚያ ዳራዊ
ሁነቱን እንይ፡፡
የግል ኢኮኖሚ
ማበልጸጊያ ማዕከል
ባወጣው ቁጥር 14 ሕትመት ላይ
እንዲህ ተተርኳል፡፡ ከ2011 እስከ 2012
የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ምርት የግሉ
ዘርፍ ድርሻ 84.8 በመቶ ነበር፡፡ በዓመቱ
በነበረው ዋጋ መሰረት፡፡ ይኸም የግሉ
ዘርፍ የብሔራዊ ኢኮኖሚ አካል መሆኑን
የሚሰጠውን ትርጓሜ በመቀበል የተሰራ
ነው፡፡ ከዚሁ አሀዝ መረዳት የሚቻለው
የግብርናው ዘርፍ ገዢ ሆኖ መቀጠሉን
የቤት አስቤዛ አምራችና ተቀባይ አባወራ
ብዛት ከፍ ያለ መሆኑም ያስመለክታል፡፡
ከዚሁ 2011 እስከ 2012 የጊዜ ክልል
ውስጥ ሳንወጣ ሌሎች አሀዞችም አሉ፡፡
84.8 ከመቶ ውስጥ 25.1 በመቶ የግል
ኩባንያዎች ድርሻ ሲሆን ለአባወራዎች
ግልጋሎት የሚሰጡ ለትርፍ የማይሰሩ
ተቋማት ድርሻ 0.6 በመቶ ነው፡፡ መደበኛ
ያልሆነው የንግድ ዘርፍ ደግሞ 59.1
በመቶ ስለሆነም ቁጥሮቹ ከሚናገሩት
ተነስተን ድምዳሜ መስጠት የሚቻለው
የግሉ ዘርፍ መደበኛ ባልሆነ የንግድ
ዘርፍ (informal sector) አብላጫነት
እየተመራ መሆኑን ነው፡፡ ወደ መደበኛ
ዘርፍ ተሸጋግሮ መንግስት ከሚያገኘው
ግብር የሀገር ልማትን እንዲያፋጥን
የግሉ ዘርፍም ትርፋማነቱ እንዲጨምር
የመንግስት - የግል አጋርነት ተኪ
የሌለው ሚና ይኖረዋል፡፡
59.1 በመቶ ከሆነው መደበኛ ባልሆነው
ዘርፍ ውስጥም 48.1 በመቶ ደግሞ
ግብርና 11 በመቶ ግብርና ካልሆነው
የተዋቀረ ስሌት ይዟል፡፡ ጥናቱን
የሰሩት አቶ ክዋሜ እሱቦንቴንል
በተባበሩት
መንግስታት
ድርጅት
የልማት ኘሮግራም ከፍተኛ ባለሙያ
ከአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት
ጋር በመተባበር ነበር፡፡
ከቀደመው
ልምድ
መገንዘብ
እንደሚቻለው የግል - የመንግስት
አጋርነት ውጤታማ እንዲሆን ሊያሰራ፣
ሊያላውስ የሚችል ፓሊሲና ሕጋዊ
ማዕቀፍ ማውጣት እንደአስፈላጊነቱም
ከተጨባጭ አለም አቀፋዊና ሀገራዊ
ሁኔታዎች ጋር እያገናዘቡ ማሻሻልና
ተስማሚ የኢንቨስትመንት ከባቢያዊ
ዳራዎችን ማስናዳት አስፈላጊ ነው፡፡
በግልና በመንግስት ትብብብር የሚሰሩ
ኘሮጀክቶች
አፈጻጸማቸው
ያማረ
ሆኖ እንዲታይ ከፍጻሜውም ፍሬ
እንዲገኝበት በጨረታ፣ በግዢ በዝግጅት፣
ፍትሀዊ አሰራርን የሚያሰፍን ግልጽ
የፓሊሲ ማዕቀፍ የመኖሩ ነገር አይን
የማይንቀልበት ስራ ነው፡፡ ትኩረት! ትኩረት!፡፡ በሁለቱ አካላት አጋርነት
መሐል የሚሰራ የረዥም ጊዜ የስራ
ውሎች የልማት የንግድ መቆራረጥን
እንዳያመጡ የሕግ ማሰሪያና መቆጣጠሪያ
መርሆች ሊበጅላቸው የግድ ይላል፡፡
የግል-መንግስት ጥምረት ውጤታማ
ሆኖ እንዲዘልቅ ሌላም ስራ አለ፡፡ እየተሰራ

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በውጭ ግንኙነት
እና ሚዲያ መምሪያ እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ
35ኛ ዓመት ህዳር 2010 ዓ.ም.
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የተለያዩ እና በተለያየ ጊዜ የሚስጡ
ስልጠናዎችና መድረኮችን በመጠቀም
የግል መንግስት አጋርነት ጽንሰ
ሀሳብ ላይ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራን
ይፈልጋል - አጋርነቱ እንዲጠነክር፡፡
ይኸ አጋርነት በቀደመው ጊዜ አለም
አቀፍ
መመሪያዎችን
በሚያሟላ
አኳኃን
ባለመደራጀቱ
ሳይጠናከር
ከርሞ ነበር፡፡

መሆኑ እርግጥ ቢሆንም መጠናከር
የሚገባው እሱ ምንድነው? የመሰረተ
ልማት እቅድን በጥልቀት በግልጽ
ማውጣት ነው - የግሉ ዘርፍ በመሰረተ
ልማት ግንባታ ላይ የሚያንቀሳቅሰው
ሀብት ሰፋ ያለ
ስለሆነ ሀብቱ
እንዳይባክንበት ስለሚረዳው፡፡ የግልና
የመንግስት ዘርፍ ሁለቱም የየራሳቸው
የውስጥ
የቤት
ስራ
አለባቸው፡
፡ ተቋማዊ መዋቅራቸውን ማሻሻል
የመንግስት ዕቃ ግዢ መመሪያ የድርድር
መርሆችን የውል አመራርን፣ የአሰራር
ብቁነት ማሻሻያንና የደንበኞች እርካታ
ማስገኛዎች ይገኙበታል፡፡ ማሻሻያዎቹ
የሚመሩባቸው መርሖች የሚከተሉት
ናቸው፡፡
 ግልጽነት
 ተጠያቂነት
 ተገማችነት
 ተወዳዳሪነት
 ሕጋዊነት
 አሳታፊነት
 ኢኮኖሚያዊና የፋይናንስ ዘላቂነት

በኢትዮጵያ የማህበረ ኢኮኖሚ ልማት
እንቅስቃሴ ውስጥ የግሉ ዘርፍ እጅ
ያለበት ፓሊሲና ደንቦች መኖራቸው
እርግጥ
ነው፡፡
ሆኖም
ተቋማት
በድርጅቶቻቸው የዕለት ተዕለት ስራ
ውስጥ አካተው የመስራታቸውን ነገር
አጋርነቱን ለማጽናት ሲባል ቀሪ ስራ
አለባቸው፡፡
በባለ ድርሻ አካላት መካከል እየተካሔደው
ያለ የፓሊሲ ውይይት በግል መንግስት
መድረክ (PPP Forum) አብነት ያለው
ምግባር
ቀጥሏል፡፡
አዳዲስ
የሕግ
ማዕቀፎችን ለማበጀት የሚደረገው ጥረት
በመስመር ላይ ይገኛል፡፡ ይኸው መድረክ
የሸማቾች ጥበቃን የሚያካትትም ቢሆን
ይበልጡኑ ውጤቱ የጎመራ እንዲሆን
ያበቃዋል፡፡

የግል መንግስት አጋርነትን ሐብት
መፍጠሪያ፣ ዕድገት ማነቃቂያና የስራ
ዕድል
መፍጠሪያነት
ሊገለገልበት
የወደደ
ማናቸውም
መንግስት
በአጋርነታቸውና በቁልፍ ኢኮኖሚያዊ
መለኪያዎችና
ማሳያዎች
መሐል
ግንኙነቱን የሚያጠብቅ ቋጠሮ ማበጀት
ያስፈልጋቸዋል፡፡

በተለያዩ ዘርፎች የታክስ እፎይታ፣
ዋስትና ያለው ብድር ፣ገበያ የማመቻቸትና
የስልጠና ድጋፍ ከመንግስት ለግሉ ዘርፍ
ቢዘረጋለት የግል የመንግስት አጋርነት
ዘለቄታዊነት ጥሩ መሰረት ይሆኑታል፡፡

በኢትዮጵያ የግል - መንግስት ይፋዊ
አጋርነት ባልነበረበት ጊዜ በአንድ
ወይም በሌላ መንገድ በተለያዩ ዘርፎች
በአነስተኛና በማሳያ ደረጃ ሊተገበር
ተሞክሮ ነበር አቶ ክዋሜ በጥናታቸው
ወቅት ቃለ መጠይቅ ካደረጉላቸው
የንግድ ሰዎች 50 በመቶዎቹ ይኸንኑ
ነግረዋቸዋል፡፡

የግልመንግስት
መስተጋብራዊ
ግንኙነትን የተመለከተው ረቂቅ ሕግ
በያዝነው አመት ለፓርላማ ይቀርባል
ተብሎ ነበር፡፡ በበጀት ጉዳይ ንግግራቸው
ላይ- አብርሀም ተከሰተ (ዶ/ር) የገንዘብና
ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ የንግድ
ብድር በመስጠት ፋንታ
በልማት
ኘሮጀክቶች ላይ ከግሉ ዘርፍ ጋር
ተባብረን እንሰራለን ብለው ነበር፡፡

በአነስተኛና በማሳያ ደረጃ ሲሰራባቸው
ከነበሩት የግል መንግስት
አጋርነት
ኘሮጀክት መሐል የመስኖ፣ የቤት
ግንባታ፣ የግብርና ውጤት ማቀነባበር፣
የኤግዚቢሽን ማዕከል አመራር፣ የቅድመ
ክፍያ ልኬት፣ የክፍያ ወጥነት፣ የደረቅ
ቆሻሻ ስራ አመራርና መልሶ መጠቀም
ነበሩ፡፡

በሐምሌ በ18/2017 ሚኒስትሩ በሰጡት
ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አዲሱ ረቀቅ
አዋጅ በጥቅምት ወር ይጸድቃል ቢሉም
ጥቅምት አልፏል፡፡
የግል - መንግስት አጋርነት በሁለት
መልክ ሊካሔድ ይችላል፡፡ አንድም
በልማት ኘሮጀክቶች የግሉ ከመንግስት
ጋር በጋራ፤ ሁለትም የግሉ ዘርፍ
ለብቻው
ሊያከናውነው
በሚችለው
መልኮች ነው፡፡

አሁን ያለው የግል መንግስት አጋርነት
ስራዎች
ዝርያቸውና
መጠናቸው
ከነበረው ከፍ ብሎ ይታያል፡፡ የአለም
አቀፍ ኩባንያዎችን የሚያሳትፍ መሆኑ፣
የማህበረሰብ ተሳትፎ የነበረበት የግንባታ
ስራ ተቋራጮች የሲቪል የስራ ክፍልን
የመስራትና የአዲስ አበባ የንግድና
የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አመራር
ናቸው፡፡

ንግድና ልማት

ADDIS BUSINESS

የወጪ ንግድ አድጐ እስኪታይ ድረስ
ለንግድ ሥራ የሚውል ብድር ለግሉ
ዘርፍ ለመስጠት ፍላጐት እንደሌለው
መንግስት ገልፆል፡፡ ስለሆነም የግሉ
ወደ ገጽ 8 ዞሯል

ዋና አዘጋጅ ፡
ዲዛይነር
፡
ፎቶግራፈር ፡

መስፍን ዘገዬ
ጤናዬ ከበደ
አንዱአምላክ ታምረማርያም

ዐምደኞች፡-

ታዬ በላቸው
ሸዋፈራው ሽታሁን

የኤዲቶሪያል ቦርድ አባላት፡አቶ ዘካርያስ አሰፋ

-

ሰብሳቢ

አቶ ተፈሪ አስፋው

-

አባል

አቶ ዮሐንስ ወ/ገብርኤል -

አባል

አቶ ካሣሁን ማሞ

-

“

ወ/ሮ ሮማን ተገኝ

-

“
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ንግድና ልማት			

ህዳር

2010 ዓ.ም.

የምክር ቤቱን አዲስ ህንጻ...(ከገጽ 1 የዞረ)
ለግንባታው የሚረዱ የተለያዩ የገቢ
ማሰባሰቢያ ስልቶች እንደተቀየሱ
የምክር ቤቱ ዋና ጸሃፊ አቶ
ጌታቸው ረጋሳ በምክክሩ ወቅት
ተናግረዋል፡፡ በዚህ ረገድ የተለያዩ
ሀገራት አቻ ምክር ቤቶች ተሞክሮ
ቢቃኝ መልካም እንደሆነ በምክክሩ
ወቅት የተሰነዘረ ሀሳብ ነበር፡፡
የምክር ቤቱ ፕሬዚደንት አቶ ኤሊያስ
ገነቲ
በበኩላቸው
እንደገለጹት
አዲሱን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ
በአባላቱ ተሳትፎ ለመገንባት የቅድመ
ዝግጅት ስራ እየተከናወነ መሆኑን
ገልጸው
አባላቱን
እና
የንግዱን
ማህበረሰብ ለዚህ አላማ ይረባረብ
ዘንድ የተለያዩ የቅስቀሳ ስራዎች
እንደሚከናወኑ ተናግረዋል፡፡ የንግዱ
ህብረተሰብ የጋራ ድምጽ የሆነውን
ምክር ቤት ለማጠናከር መላው የግሉ
ዘርፍ ተዋኒያንእና አጋር አካላት
አስተዋጿቸውን
እና
አሻራቸውን
እንዲያኖሩ ጥሪ ቀርቧል፡፡
የራሱን
ህንጻ
ራሱ
ነጋዴው
እንደሚሰራና ታሪክም እንደሚያኖር
የምክር ቤቱ ቦርድ አባላትና የበጎ
ፈቃድ አምባሳደሮች ተስፋ እንደጣሉ
በመድረኩ ላይ ተመላክቷል፡፡ አዲሱ
ህንጻ
B+B+LG+G+18
የሆነ
ወለል እንደሚኖረውና ለግንባታው
ከ 300 እስከ 350 ሚሊዮን ብር
እንደሚጠይቅ ታውቋል፡፡

የኩባንያ መልካም አስተዳደር ስልጠና ለከፍተኛ
ሃላፊዎች ተሰጠ

በመስፍን ዘገዬ

በቅደም ተከተል ማስቀመጥ፣ ስጋትን
መለካትና
እንደየክብደቱ
በመምረጥ
ለበላይ አመራር ማስተላለፍ፣ ለስጋቱ
የሚሰጠው ምላሽ ክትትልና ቁጥጥር
የሚሉ ተወስተዋል፡፡
በመጨረሻም የስልጠናው ተሳታፊዎች
ስልጠናው መዘጋጀቱን ያመሰገኑ ሲሆን
በስልጠናው ብዙ ትምህርት እንዳገኙበትና
እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ጠቃሚ
ነገሮች
የሚገኝባቸውና
ተሞክሮ
ለመለዋወጥም የሚያስችሉ እንደሆኑ
ገልጸዋል፡፡
በዕለቱ ስልጠናውን በንግግር ከፍተው
በመጨረሻም
የዘጉት
የኢትዮጵያ

በኩባንያ መልካም አስተዳደር ላይ
በተለያዩ ድርጅቶች በከፍተኛ ሃላፊነት
ለሚሰሩ ግለሰቦች የአንድ ቀን ስልጠና
ተሰጠ፡፡ ሃላፊዎቹ በቁጥር ወደ 50
ከሚጠጉ ድርጅቶች የመጡ ሲሆን
ስልጠናው በአራት ክፍል የተከፈለና
በአራት አሰልጣኞች አማካኝነት የተሰጠ
ነበር፡፡ ስልጠናው በዓለም ዓቀፍ ፋይናንስ
ኮርፖሬሽን ድጋፍ ሳፋየር አዲስ ሆቴል
ህዳር 26 ቀን 2010 ዓ.ም. የተካሄደ
ነበር፡፡
በስልጠናው
የተካፈሉት
ግልሰቦች
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፣ ዋና
ስራ አስፈጻሚዎች፣ ስራ አስኪያጆች
እንዲሁም ሌሎች በከፍተኛ ሃላፊነት
የሚሰሩ ይገኙበታል፡፡ አራት ክፍል

ያለው ይህ ስልጠና በኩባንያ መልካም
አስተዳደር ዙሪያ የየራሱን ጭብጦችና
የስልጠናው አሳላጭ ያለው ነበር፡
፡ በተለይ አንደኛው አሰልጣኝ በዓለም
ዓቀፍ ደረጃ በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ
ያለው ሲሆን በአፍሪካ የተለያዩ ሃገራትና
በሌላው የዓለም ክፍል ሰፊ ልምድ
ያከበተ እንደሆነ ተገልጿል፡፡

የኩባንያ
አመራር
ክትትል
የሚያደርግበት ስርዓት የሚከተሉት
ነገሮች በውስጡ ይኖሩታል ተብሏል፤
የቦርድ የበላይ ጠባቂነት ሚና፣ ስጋት
አመራር፣ ለአሰራር ተገዥነት፣ የውስጥ
ኦዲት፣ የውጭ ኦዲት፣ ማቀድና
ክትትል፣ የመከታተያ መሳሪያዎች እና
ኢንፎርሜሽንና ኮሚውኒኬሽን፡፡

ስልጠናው
ያተኮረባቸው
ጭብጦች፦
የኩባንያ መልካም አስተዳደር መግቢያ፤
ብቃት ያለውና ውጤታማ የዳይሬክተሮች
ቦርድ፤ ስጋት አመራር የክትትል ከባቢ
ሁኔታና ለአሰራር ተገዥነት እንዲሁም
የቦርድ ኮሚቴዎች የሚሉ ናቸው፡፡

በእነዚህ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የስልጠናው
ተካፋዮች
የየበኩላቸውን
ተሞክሮ
በማንሳት ሃሳቦችን በመሰንዘር ጥልቀት
ያለው ውይይት ተካሄዷል፡፡ ለምሳሌ
የስጋት አመራርን /Risk Management/
በተመለከተ፤ በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉት
ስጋቶች መለየት፣ መልካም አጋጣሚዎችን
መለየት፣ የተለየውን ስጋት የመፈተሽና

በነበረው ውይይት ሂደት እንደተወሳው

ኮርፖሬት
ገቨርናንስ
ኢኒስቲቲዩት
ፕሬዚዳንት
የሆኑት
ዶ/ር
እሸቱ
ተመስገን ናቸው፡፡ ስልጠናውን ያዘጋጀው
የኢትዮጵያ
ኮርፖሬት
ገቨርናንስ
ኢኒስቲቲዩ በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ
ማህበራት ምክር ቤት ውስጥ ታቅፎ
የሚገኝ ሲሆን ራሱን ችሎ የመውጣት
አቅም እስኪገነባ በምክር ቤቱ ታቅፎ
የሚቆይ ይሆናል፡፡

ህዳር

2010 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						
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በመርካቶና አካባቢው
በሪል ስቴት የሚገነባው...
ለሚገኙ ነጋዴዎች የምክር
ቤቱ አባል እንዲሆኑ ገለፃ

(ከገጽ 1 የዞረ)

ተደረገላቸው

በመስፍን ዘገዬ
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የመርካቶ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት
አነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ድርጅቶችን
በምክር ቤቱ አባልነት ለመመልመል
የሚያስችል
የግንዛቤ
ማስጨበጫ
መድረክ በቅርቡ አዘጋጅቶ ነበር፡፡
የግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻው ከምክር
ቤቱ የአባላት ጉዳዮች መምሪያ ጋር
በመተባበር ተከናውኗል፡፡ በገለጻው ላይ
ጥሪ የተደረገላቸው ከአስር በላይ የሆኑ
ከአነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ድርጅቶች
የመጡ
ተወካዮች
የተገኙ
ሲሆን
በየበኩላቸው ስለሚፈልጉት አገልግሎትና
በስራቸው
ላይ
ስለሚያጋጥማቸው
ችግሮች እያወሱ የሃሳብ ልውውጥ
ተደርጓል፡፡
የአባላት ጉዳዮች መምሪያ ስራ አስኪያጅ
የሆኑት ወ/ሮ ገነት ዘነበ የአባላት
ምልመላ ማብራሪያቸውን ስለ ምክር ቤቱ
አመሰራረት ጠቆም በማድረግ ጀምረዋል፡
፡ ምክር ቤቱ በ1939 ዓ.ም. የአዲስ አበባ
ንግድ ምክር ቤት ተብሎ ለመጀመሪያ
ጊዜ ከ70 አመታት በፊት የተቋቋመ
ሲሆን በ1995 ዓ.ም. በተሻሻለው አዋጅ
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት ተብሎ እንደገና እንዲዋቀር
ተደርጓል ብለዋል፡፡ በዚህም መሰረት
ለሰባት አስርት አመታት የግሉን ዘርፍ
ጉዳዮች በማንሳት የአድቮኬሲ ስራ ሲሰራ
ቆይቷል፡፡
በተለያዩ ሃገራት እንደሚታወቀው ሁሉ
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የቢዝነስ ዲቨሎፕመንት
ሰርቪስና አድቮኬሲ ስራ ይሰራል፡
፡ አድቮኬሲ ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ
አባላት በዕለት ተዕለት ስራቸውም

በሚያጋጥምበት ጊዜ ወደ ከመንግስት
ጋር ምክክር የሚደረግበት ሁኔታ
ይፈጥራሉ፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም
መላው የንግዱ ማህበረሰብ አባላት
ጋር መንግስት ውይይት እንዲያካሄድ
መድረክ ያመቻቻሉ፡፡
ምክር
ቤቱ
ለንግዱ
ማህበረሰብ
የሚሰጠው ሌላው አገልግሎት መረጃ
ማድረስ ነው፡፡ መረጃ ለንግዱ ማህበረሰብ
ወሳኝ
ነው፡፡
ለንግዱ
ማህበረሰብ
እንቅስቃሴ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን
ምክር ቤቱ ለአባላቱ በኤሌክትሮኒክ
መልእክትና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን
አውታሮቹ እንዲደረሳቸው ያደርጋል፡፡
እንዲሁም ምክር ቤቱ የአባላት ፕሮፋይል
እያሳተመ ያሰራጫል፡፡ ይህም ሰነድ
በያዘው ዝርዝር አማካኝነት ሌሎች
በቀላሉ መረጃ ያገኙበታል፡፡

አቅራቢው ዝግጅታቸውን ሲያቀርቡ
እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያ በ2035 ዓ.ም.
ምን ትመስላለች የሚለውን በማውሳት
የሚኖረውን መልካም አጋጣሚና የዘርፉ
ባለድርሻ
አካላት
ለሚጠበቅባቸው
ሚና የየበኩላቸውን ዝግጅት ማድረግ
አስፈላጊ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ በዚህም
የ2035 ዓ.ም. ብሔራዊ እቅድ መሰረት
400 ወይም 500 ቢሊዮን ብር ያህል
የሚፈስበት የከተማ ልማት ስራ ሊሆን
እንደሚችል ግምታቸውን ገልጸዋል፡
፡ ይህ ሁሉ የገበያና የኢንቨስትመንት
እድል ነው፤ አቶ ጸደቀ እንደሚሉት፡፡
ይህንን ስራ ወደ ገጠሩ የሃገሪቱ
ክፍል ይዞ መግባት ለመኖሪያ ቤት
ግንባታ ዘርፍ /ሬል እስቴት/ ሰፊ
እድል የሚፈጥርለት ይሆናል፡፡ በተለይ
ደግሞ መንግስት በእቅዱ ያስቀመጠው
ግብ ለዘርፉ ጥሩ እድል የሚፈጥርለት
ነው፡፡ አቅራቢው ሲናገሩ፤ መንግስት
8000 ቀበሌዎችን ዘመናዊ የማድረግና
የኢንዱስትሪ ልማት እንዲስፋፋባቸው
በእቅዱ ያስቀመጠ ሲሆን በዚህም

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የከተማ ምክር ቤት ሲሆን
በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የከተማ ምክር
ቤቶች ቀዳሚውና ጠንከራው ነው ሲሉ
ስራ አስኪያጇ ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት ይህንን የአድቮኬሲ ተግባሩን
ለማከናወን
አምስት
የአድቮኬሲ
ኮሚቴዎችን ያደራጀ ሲሆን እነዚህም
ኮሚቴዎች እንደተቋቋሙበት ጉዳይ
አይነት የችግሮች ጥቆማ በሚመጣ ጊዜ
በጉዳዩ ላይ በመምከር ወደ መንግስት
የሚወሰድበት ሁኔታን ያመቻቻሉ፡፡
የአፈጻጸም ችግርም፣ የፖሊሲ ክፍተት
እንዲሁም ሌላ ባህሪ ያለው ችግር

ቤት ግንባታ ዘርፍ ያለውን ሰፊ ፍላጎት
በመጠቀም እንዲያድግ የሚያግደው
እንቅፋት ዝቅተኛ የመግዛት አቅም
ተወግዶለት የአቅሙን ያህል እንዲያድግ
ይሆናል፡፡ በሌላ በኩል፤ ነዋሪዎች
ያለባቸው የመኖሪያ ቤት ችግር መፍትሄ
በማግኘቱ ይህ መሰረታዊ ፍላጎታቸው
በመሟላቱ የግል ህይወታቸው ደረጃ ከፍ
እንዲል አስተዋጽኦ የሚኖረው ሲሆን፤
በተጨማሪም በአጠቃላይ ለሃገራቸው
ለሚጠብቃቸው
የዜግነት
ግዴታ
የተሻለ አስተዋጽኦ የማድረግ አቅም
ይፈጥርላቸዋል፡፡
አቶ ጸደቀ በዘርፉ አለ ስላሉት ተግዳሮቶች
ሲናገሩ መሬት፣ ቅቡልነት፣ ገንዘብ፣
ችሎታ እና የህግ ማዕቀፍ ጋር በተያያዘ
የሚያጋጥሙት ሁኔታዎች ዋና ዋናዎቹ
ናቸው ብለዋል፡፡

በእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ የህብረተሰቡን
የመግዛት አቅም የሚያሳድግ አንዳንድ
አማራጮችን ማሰብ ተገቢ ይሆናል
በማለት አንድ የውይይቱ ተካፋይ
ሃሳባቸውን ሰንዝረዋል፡፡ አሁን ባለው
ተጨባጭ ሁኔታ የነዋሪዎች ገቢ
ዝቅተኛ በመሆኑ ሳቢያ ነዋሪዎች
ከዕለት ተዕለት ወጪአቸው አልፎ ቤት

አዋጅ በሚወጣበት ሂደት ተገቢው
ምክክር ሲካሄድና ተጨባጩ ሁኔታ ፍተሻ
ሲደረግበት የታለመውን ፍሬ እንዲያስገኝ
የሚያስችለው አቋም ይኖረዋል፡፡ ይህንን

ለመግዛት የማይታሰብ ይሆናል፡፡ ይሁን
እንጂ በአንድ በኩል ያለው ሰፊ የቤት
ፍላጎት በዘርፉ ላሉት አቅራቢዎች
ሊጠቀሙበት የሚችሉት የገበያ እድል
መሆን እንዲችል ነዋሪዎች መክፈል
የሚችሉበት የተለያየ ሁኔታ ማመቻቸት
ሁለቱም ወገኖች ሊጠቀሙበት የሚችል
ሁኔታ ለመፍጠር ያስችላል፡፡

ደግሞ
ለማድረግ
የሚመለከታቸው
ባለድርሻ አካላት ጋር መምከር ማድረግ
ጠቃሚ ይሆናል፡፡ በዚህ ደረጃ የሚኖር
ጉድለት የሚቀመጠውን የህግ ማዕቀፍ
ያልተሟላ በማድረግ አጭር በሚባል
የጊዜ ርዝማኔ ውስጥ የህግ ማዕቀፉ
የመከለስና የማሻሻል ስራ እንዲሰራለት
ወደሚደረግበት ሁኔታ ይወስዳል፡፡

አንድ
ተሳታፊ
በበኩላቸው
ለዚህ
ችግር
መፍትሄ
ይሆናል
ያሉት
አስተያየታቸውን ሲሰጡ የመሬት ጉዳይን
አውስተዋል፡፡ የመኖሪያ ቤት ግንባታ
ዘርፍ /ሬል እስቴት/ አልሚዎች መሬትን
በሊዝ የሚገዙ በመሆናቸው ለመሬቱ
ያወጡትን ዋጋ ቤቱን ወደ ሚገዛው
ደምበኛ ስለሚያሸጋግሩት ዋጋው እጅግ
ከፍ እንዲል ያደርገዋል፡፡ ይልቁንም
መንግስት መሬት በነጻ የሚያመቻችበት
ሁኔታ ቢፈጠርና የመሬቱን ዋጋ የቤት
አልሚዎች ከዋጋቸው እንዳይጨምሩ
ቢያደርግ አሁን እየተጠቀመ ካለው
የህብረተሰብ ክፍል በላይ ቤት የመግዛት
አቅሙን ማሳደግ ይቻላል ብለዋል፡፡

አንድ የውይይቱ ተሳታፊ ሲናገሩ፤
በከተሞች አካባቢ ያለው ለመኖሪያ
ቤት ግንባታ ዘርፍ /ሬል እስቴት/
ገበያ እድሎች ማነቆዎች ይበዙበታል፤
እነዚህም ያሉትን መልካም አጋጣሚዎች
በመገዳደር ሁኔታውን ሳቢ ከማድረግ
አስቸጋሪ የማድረግ አቅም እንዲኖረው
ያደርጉታል፡፡
ተናጋሪው
እንዳሉት
ይህንን ችግር የሚፈጥረው የዘርፉ
የገንዘብ አቅርቦት ዝቅተኛ በመሆኑና
ይህንን ክፍተት ለመዝጋት ያለው
አቅርቦት ውስንነት ነው ብለዋል፡፡

ምክር ቤቱ የግሉን ዘርፍ አቅም
ከመገንባት አንፃር የሚሰጠው ስልጠና
የሚጠቀስ ነው፡፡ በዚህም ምክር ቤቱ
የአቅም ግንባታ ስራ የሚሰራ ሲሆን
አባላት ይህንን ስልጠና በቅናሽ ክፍያ
እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል፡፡
ከዚያም ባሻገር ምክር ቤቱ በተመረጡና
አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የውይይት
መድረኮች በማዘጋጀት ጠለቅ ያለ
ግንዛቤ መስጠት የሚችል ሁኔታ
ያመቻቻል፡፡ እንዲሁም በመድረኮቹ ላይ
የመንግስት አካላት እንዲገኙ በማድረግ
ለግሉ ዘርፍ ጥያቄዎች አንድም ምላሽ
እንዲሰጥባቸው ያደርጋል፤ እንዲሁም
ያለው ችግር በመንግስት በኩል እውቅና
ተሰጥቶት መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ
እንዲመቻች ያደርጋል፡፡

መሰረት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ይህ
ደግሞ በመኖሪያ ቤት ግንባታ ዘርፍ /
ሬል እስቴት/ ለተሰማሩ ኢንቨስተሮች
ጥሩ አጋጣሚ ነው፡፡

ሆነ
በአጠቃላይ
የሚያጋጥማቸውን
እንቅፋትና
ችግር
ወደ
መንግስት
አካላት በማቅረብ እንዲፈታ የማነጋገርና
የማወያየት ስራ ነው፡፡ በዚህም መሰረት
የግሉን ዘርፍ መደገፍ የምክር ቤቱ
ዋና ተልዕኮው ሲሆን ከዚህም ጎን
ለጎን የግሉን ዘርፍ አቅም የሚገነቡና
የተሻለ የስራ ከባቢ ሁኔታ እንዲፈጠር
የሚያደርጉ
ያላቸውን
የተለያዩ
አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል፡፡

ዝቅተኛ ሆኖ ይታያል፡፡
ያለው የቤት ፍላጎትና የቤት አቅርቦት
ክፍተት ሰፊ መሆኑ ለግሉ ዘርፍ ሰፊ
እድል የሚፈጥር ነው፤ አቅራቢው
እንደሚናገሩት፡፡ ይሁን እንጂ ከፍተኛ
ፍላጎት መኖሩ ብቻውን መልካም
አጋጣሚ ተደርጎ የማይወሰድበት ሁኔታ
አለ፡፡ ይኸውም፤ የቤት ፍላጎት ያለው
የህብረተሰብ ክፍል ሊኖረው የሚገባው
የቤት ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የቤት አቅርቦት
በሚኖርበት ጊዜ ቤቱን የመግዛት አቅም
እንዲኖረውም ያስፈልጋል፡፡ አለበለዚያ
አቅም በሌለበት ሁኔታ ቤት መፈለግ
ብቻ ለግሉ ዘርፍ እድል ሆኖ ለመውሰድ
አስቸጋሪ ይሆናል፡፡

ትስስር መፍጠር ለንግዱ ማህበረሰብ
አባላት ቀላል ግምት የማይሰጠው
የምክር ቤቱ አገልግሎት ነው፡፡ በዚህም
አማካኝነት የገበያ ችግር ያጋጠማቸው
ብዙዎች ምርቱን ማግኘት ከተቸገሩ
ድርጅቶች ጋር የሚገናኙበት ብዙ
አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ፡፡ ይህ ትስስር
በሃገር ውስጥ መካከል ባሉ ድርጅቶች
የሚከናወን ነው፡፡ በተጨማሪም ከውጭ
ሃገር ኢንቨስተሮች ጋር ተመሳሳይ
የትስስር እድል የሚፈጥር መድረክ
የሚመቻች ሲሆን በዚህም በአጋርነት
ምርትና አገልግሎት በማቅረብም ሆነ
በሃገር ውስጥ ወኪልነት ለመስራት
ስምምነት ላይ የሚደርሱበት ሁኔታ
ይፈጠራል፡፡
በመጨረሻም ማብራሪያውን የሰጡት
ወ/ሮ ገነት ሲናገሩ የአዲስ አበባ ንግድና
ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አባል
መሆን የሚችሉት ደግሞ በአዲስ አበባና
በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ድርጅቶች
ብቻ ናቸው ያሉ ሲሆን ምክር ቤቱ
በአሁኑ ሰዓት ከ16000 በላይ አባላት
አሉት፤ ብለዋል፡፡

አቶ ጸደቀ ስለ ለመኖሪያ ቤት ግንባታ ዘርፍ
/ሬል እስቴት/ አንድ የተሳሳተ አመለካከት
አለ ሲሉም ተናግረዋል፡፡ የመኖሪያ ቤት
ግንባታ ዘርፍ /ሬል እስቴት/ ውስጥ
የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የሚያከናውኑትን
ግንባታ ለመስራት ሃብት ከአምራች ሃይል
ነጥቀው እየወሰዱ እንደሚሰሩ ተደርጎ
የሚታይበት ሁኔታ አለ፡፡ ይህ ግን ትክክል
አይደለም ብለዋል፡፡ ይህ ግን እንከን የለሽ
ስራ እየተሰራ ነው ማለት ሳይሆን ዘርፉ
በአጠቃላይ ሲታይ በሃገር ልማትና
ለህብረተሰብ አገልግሎት በመስጠት
በኩል ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሆነና
ከጊዜ ወደ ጊዜ ልምድና አቅም እየገነባ
እይመጣ መሆኑን ማየት ይቻላል፡
፡ በዚህ ሂደት አልፎ አልፎ ጉድለት
አይገኝም ማለት አይደለም ያሉ ሲሆን
አክለውም፤ ሊታይ የሚገባው አጠቃላዩ
ሁኔታ ሆኖ ሳለ ያጋጠሙ ችግሮች ላይ
በማተኮር እነዚህ ሁኔታዎች የዘርፉ
አጠቃላይ መገለጫ እንደሆኑ ተደርጎ
መውሰድ አግባብ አይሆንም ብለዋል፡፡
ተጨማሪ
በዘርፉ
የሚገኝ
እድል
ብለው ሲጠቁሙ አቶ ጸደቀ፤ ከተለያየ
የኢትዮጵያ ክፍል ወደ አዲስ አበባ እየገባ
ያለ የህብረተሰብ ክፍል አለ፡፡ ለዚህም
በዝቅተኛ ወጪ ቤቶችን መስራት
ያስፈልጋል፡፡
በአጠቃላይ ሲታይ አንድ ጉልህ ፈተና
አለ፤ የፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣም፡፡
መንግስት እና የግሉ ዘርፍ የሚያቀርቡት
የቤት መጠን ብዛት ካለው ፍላጎት አንጻር
ሲታይ አነስተኛ ነው፡፡ በተለይ ደግሞ
የግሉ ዘርፍ በአጠቃላይ እያደረገ ያለው
አስተዋጽኦ መንግስት እያቀረበው ካለው
የቤት ብዛት ጋር ሲነጻጸር እንዲሁ እጅግ

አክለውም ሲናገሩ፤ የመሬት ጉዳይ ግን
የመንግስት የፖሊሲ ጉዳይ በመሆኑ
መንግስትም ከዚህ አንጻር ያለውን
ፖሊሲ ቢፈትሸው የሚል ምክራቸውን
ሰንዝረዋል፡፡
ሌላ ተሳታፊ ሲናገሩ የግል ዘርፍ ቤት
ገንቢዎች የሚያቀርቡዋቸውን ቤቶች
እየገዙ ያሉት በተለይ በውጭ ሃገር
ኖረው የመጡ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም
በሃገር ውስጥ የተሻለ ገቢ ያላቸው
የተወሰኑ ነዋሪዎች ናቸው፡፡ እንደዚህ
አይነቱ ሁኔታ እንዲለወጥና ሰፊው
የህብረተሰብ
ክፍል
የሚጠቀምበትን
እድል መፍጠር ለሁሉም ባለድርሻ
አካላት አዎንታዊ ውጤት ይኖረዋል፡
፡ ይህ ክፍተት እልባት በሚያገኝበት
ጊዜ ደግሞ በአንድ በኩል የመኖሪያ

በእለቱ በውይይቱ የተካፈሉ የንግዱ
ማህበረሰብ አባላት ላኑሷቸው የተለያዩ
ሃሳቦችና ጥያቄዎች፤ ተሞክሯቸውን
ለማካፈል
ዝግጅት
ያቀረቡት
የፍሊንትስቶን ኢንጂነሪንግ አክሲዮን
ኩባንያ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ
የሆኑት ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ ምላሽ
ሰጥተዋል፡፡
የተሞክሮ
ልውውጥና
የውይይት
መድረኩ የተዘጋጀው በአዲስ አበባ ንግድና
ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ነው፡፡
የምክር ቤቱ ምክትል ዋና ጸሃፊ የሆኑት
አቶ ዘካሪያስ አሰፋ የእለቱን ስነ ስርዓት
በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት
የከፈቱት ሲሆን የውይይት መድረኩን
አወያይ በመሆንም መርተውታል፡፡
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ህዳር

2010 ዓ.ም.

አንዳፍታ
‘ለመምራት መጀመሪያ ራሳችን መመራት አለብን’
ክቡራን አንባቢዎቻችን በዚህ እትም
ይዘን የቀረብንላችሁ እንግዳ አቶ
ሰለሞን ጸጋዬ ይባላሉ ፡፡ የባይሲሌክስ
ኢትዮጵያ የኦፕሬሽን ዘርፍ ሥራ
አስኪያጅ ናቸው፡፡ የተወለዱት እዚሁ
አዲስ አበባ ሲሆን የአንደኛና የሁለተኛ
ደረጃ
ትምህርታቸውን
በዳግማዊ
ምንሊክ ትምህርት ቤት ተምረዋል ፡፡
በመቀጠልም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
በአካውንቲነግ በድግሪ ከተመረቁ በኋላ
በማኔጅመንት የሁለተኛ ዲግሪያቸውን
አግኝተዋል፡፡
ከትምህርት በኋላ ወደ ሥራ ዓለም
ሲገቡ በወቅቱ የእንግሊዞች ኩባንያ
በሆነው ሚቸልኮትስ፤ ከዚያም
በሲዳሞ መልጌ ወንዶ ሥጋ ፋብሪካ
ለአምስት አመታት በፋይናንስ
ዘርፍ አገልግለዋል፡፡ ከዚያም ወደ
አዲስ አበባ ተዛውረው በወተት
ሀብት ልማት ድርጅት ከእንስሳት
እና ከግብርና ሥራዎች ጋር
በተያያዙ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ
ተመድበው አገልግለዋል፡፡ በነዚህ
አመታት ነበር ለሕይወቴ ከፍተኛ
ልምድ የቀሰምኩት ይላሉ አቶ
ሰለሞን ፀጋዬ፡፡ ከ1983 ዓም በኋላ
አልታድ በተባለ የግል ኩባንያ
ለሦስት አመታት፣ በመቀጠልም
ዩናይትድ ዲቨሎፐርስ በሚባል
ኩባንያ
በሃላፊነት
ተመድበው
ሠርተዋል፡፡ የእርሳቸው የአመራር
ልምድና ያለፉባቸው የሕይወት
ተሞክሮዎች ለሌሎች ያስተምራል
በሚል
እንግዳ
አድርገን
ጋብዘንላችኋል፡፡
ንግድና ልማት፡- ሃላፊነት እንዴት
ነበር? ኃላፊነት በጊዜያት መካከል
በተለይ ሰውን ማስተዳደር እንዴት
ነበር?

አቶ

ሰለሞን፡

ትልቅ ተግዳሮት
ያጋጠመኝ በመልጌ ወንዶ ሥጋ
ፋብሪካ ውስጥ ነበር፡፡ ቦታው ብዙ ጊዜ
ሠራተኛ የማይገኝበት አካባቢ ነው፡፡
ሠራተኛ ከአዲስ አበባ ነው ተቀጥሮ
የሚሄደው፡፡ በዛ ላይ የአዲስ አበባን
ውሃ የቀመሰን ሠራተኛ ማስተዳደር፣
እንደገና ከ 2ሺህ በላይ የሚሆን ቋሚና
ጊዚያዊ ሠራተኛ ያለበት የግብርና
ሥራ የሚያከናውኑ ሠራተኛች ጋራ
አብሮ መሥራትና ማስተዳደር ቀላል
አልነበረም፡፡ እንግዲህ ለኔ ትልቁን
በሕይወቴ ተግዳሮት ብዬ የምለው
መልጌ ወንዶ ሥጋ ፋብሪካ ያሳለፍኩበት
ጊዜ ነበር፡፡ በእውነት አሁን ያለበትን
ደረጃ አላውቅም እንጂ ከአፍሪቃ 2ኛው
ቄራ ነው ተብሎ የሚነገርለት እና
በአንድ ጊዜ እስከ 500 ከብቶች የማረድ
አቅም ነበረው፡፡በዚያም ላይ በጎችና
ፍየሎች ያርዳል፡፡ ፋብሪካው በጣም
ዘመናዊ ነበር ባለቤቶቹ ጀርመኖችና
እንግሊዞች
ነበሩ፡፡
ምክንያቱም
እያንዳንዱ
ባለሙያ
በተመደበበት
ቦታ ሥራውን አጠናቆ በመጨረሻ
የተዘጋጀው ሥጋ በሙሉ የሚገባው
ማቀዝቀዣ ውስጥ ነው፡፡ የሰው እጅ
ንክኪ የነበረው ከብቱ ሲበለት፤ሆድ
ዕቃው ሲወጣ እና ቆዳው ሲገፈፍ
ብቻ ነበር፡፡ እንጃ አሁን የዛን ዓይነት
ዘመናዊ ፋብሪካ ያለ አይመስለኝም፡
፡ ምክንያቱም ፈረንጆቹ እያንዳንዱን
የሥራ ሰንሰለት በጥንቃቄ ነበር
የዘረጉት፡፡ ከብቱ በአብዛኛው ይመጣ
የነበረውም ከቦረናና ከባሌ ነበር፡፡

ንግድና ልማት፡ የመሪነት
ገጽታው የቱ ጋ ነው?

ጣፋጭ

አቶ ሰለሞን፡- በአንድ የሥራ ቦታ
ሁሉም ነገር የሚመነጨው ከአመራሩ

አቶ ሰለሞን ጸጋዬ
የባይሲሌክስ ኢትዮጵያ የኦፕሬሽን ዘርፍ ሥራ አስኪያጅ
ነው፡፡ አመራሩ ብቃት ሲኖረው ነው
ሠራተኞችን አስተባብሮ ጥሩ ውጤት
ማስመዝገብ የሚቻለው፡፡ ለመምራት
መጀመሪያ
ራሳችን
መመራት
አለብን :: አንድ ሰው ተመሪ ሲሆን
የሚያገኛቸው
ልምዶች፤ሙያዎች
፤ብልሃቶች፤የሚሠለጥንባቸው
ሙያዎች እነዚህ ሁሉ
ተዳምረው
ነው ሰውን ሙሉ የሚያደርጉት፡፡
አንድ ሰው በምንም ተአምር ሳይመራ
አንድን ተቋም መምራት አይችልም ባይ
ነኝ፡፡ ምክንያቱም የመምራትን ጣዕም
የሚያውቀው ሲመራ ነው፡፡ ብዙ
ጊዜ ልጅ ነው ኢነርጀቲክ (‘ታታሪ’)
ነው የሚል አባባል አለ፡፡ ከነዚህ
በላይ
ከልጅነቱም፤ከጤነኛነቱም፤
ከታታሪነቱም በላይ ዋናው ነገር
የልምድ መኖር ነው፡፡ ምክንያቱም
በመሪነቱ
ቦታ ላይ ስንቀመጥ
እኮ 360 ዲግሪ ማየት መቻል
ይኖርብናል ፡፡ ምክንያቱም ያ
ድርጅት በተለያዩ ክፍሎች ተዋቅሮ
ያለ
ድርጅት ነውና፡፡ እያንዳንዱ
በድርጅቱ
ውስጥ
የሚካሄደውን
ነገር የማወቅ ብቃት ከሌለው አንድ
ሰው መመሪያ መስጠት አይችልም
፡፡ አለበለዚያ የበታች ሰራተኛ ይሄ
እንደዚህ ነው ፤ያ እንደዚህ ነው
ያለ እያለ ይመራዋል ማለት ነው፡
፡ ታዲያ ሠራተኞች የሚሰጡትን
ሀሳብ አሰላስለህ፤ ይሆናል አይሆንም
ብለህ የራስህን ልምድ ጨምረህ
መሥራትና
መምራት
ካልቻልክ
የመሪነት ብቁነት ትርጉም የለውም፡፡
ዛሬ ዛሬ የሥራ መሪዎች ከልምድ
ይልቅ ገንዘብ ላይ ያተኩራሉ፡፡ በእኔ
ዕድሜ እንኳን ብነግርህ ከትንሽ
ተነስተው
ትላልቅ
ፋብሪካዎች
የገነቡ፤ ትልቅ ሆቴሎችን ያቆሙና
በጥረታቸው አርዓያ የሆኑ ሰዎች
አብዛኞቹ ከሊስትሮ ወይም ከሆቴል
አስተናጋጅነት
ወይም
ከምግብ
አብሳይነት ወዘተ የተነሱ ናቸው፡፡ ያ
የሚያስተምረው ምን መሰለህ አንድን
ንግድ ለማቆም የባለቤቱ ጥንካሬ
ወሳኝ መሆኑን ነው፡፡ ልምድ በጣም

አስፈላጊ ነው፡፡ እኛ ጋ ከሚመጡት
ሠራተኞችም የሚያጋጥመን ብዙ ነገር
አለ፡፡ አብዛኞቹ የተሻለ ደመወዝ ነው
የሚፈልጉት፡፡ እኔ ጋ መጥተው አንድ
ወር ቆይተው እንኳን ምን እንደምሠራ
ሳይረዱ ለነገ የሚጠቅማቸውን ልምድ
እንኳን ሳይወስዱ ይሄዳሉ፡፡ ስለዚህ
ትልቁ ችግር ልምድ ነው፡፡ወደተሻለ
ሃላፊነት ክህሎት ለመምጣት ትልቁ
ነገር ሙያም የትምህርትም ዝግጅት
ናቸው ፡፡ እነዚህም ኖረው ዋናው
መሠረቱ ግን አንድ ሰው በሚመራቸው
ሥራተኞች መካከል የሥራ መምራት
ብቃቱ የሚለካው ልምዱ በሚሰጠው
ሃይል ነው ፡፡
ምክንያቱም አንድን ነገር ለመፈጸም
ያንን ነገር ማወቅ አለብን፡፡ አንድ
ሰራተኛ
የግድ
ባለሙያ
መሆን
የለበትም፡፡
ዋናው
ሥራ
ሀሳቡ
እንዲገባንና ሥራውን እንድንፈጽም
ማድረግ ነው፡፡ ለምሳሌ የእኛ ትልቁ
ሥራችን
ከቧንቧ (ፓምፕ) ሥራ
ጋር የተገናኘ ነው፡፡ ቧንቧና የውሃ
ሞተር
ከውጪ
እናስመጣለን፡
፡ ሥልጠና እንሰጣለን፣ እንተክላለን
ወዘተ፡፡ እነዚህ ስራዎች ማለትም
የውሃ፤የኤሌክትሪክ የሲቪል፤የእርሻ
ወዘተ መሐንዲሶች ሙያ ነው፡፡ ነገር
ግን እንደኛ ያሉ የማኔጅመንት ሰዎች
ከነዚህ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር
ነው የምንሠራው፡፡ ታዲያ ከነእርሱ
ጋር ስንነጋገር መሠረታዊ ግንዛቤ
ከሌለን ከባለሙያዎቹ ጋር ተጣጥመን
መሥራት አንችልም፡፡ ስለዚህ አንድ
ሃላፊ በተቻለ መጠን ‘The Jug of
all Trade’ እንደሚባለው አንድ ሃላፊ
አጠቃላይ እውቀቱ ሊኖረው ይገባል፡
፡ የግድ የአንድ ሙያ ባለቤት መሆን
የለበትም ስለዚህ ከባለሙያዎች ጋር
ተግባብቶ፤ተጣጥሞ
ለመሥራት
መግባቢያ ቋንቋ መፍጠር አለበት
እላለሁ፡፡
ንግድና ልማት፡- በአሁኑ ወቅት
ሠራተኞች አንድ ድርጅት ውስጥ ብዙ
መቆየት አይፈልጉም ይባላል፡፡በተለይ
በግል ድርጅቶች የሚሠሩ ሠራተኞች

ከአንዱ ወደ ሌላው ኩባንያ ሲቀያይሩ
ይታያል፡፡
ምክንያት
ሲጠየቁም
የተሻለ ክፍያን ፍለጋ እንደሆነ
ይናገራሉ፡፡
ሠራተኞች በአንድ
ድርጅት እየሠሩ እንዲቆዩ የመሪዎች
ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

አቶ ሰለሞን፡- አንድ ሃላፊ አንድ
ሠራተኛ
ሲቀጥር
መጀመሪያ
ይሠራልኛል፤
አቅም
ቢያንሰው
እንኳን እንኳን በስልጠና አሳድገዋለሁ
ክህሎቱን አበልጽጌ ለጥሩ ቦታ
አበቃዋለሁ ብሎ ነው የሚቀጥረው ፡፡ ከዚያ
በፊት የቃልና የጽሁፍ ፈተናዎች
አሉ፡፡ እነዚህ ሥራዎች
ሁሉ
ዝም ተብሎ የሚደረጉ አይደሉም፡
፡ ጥቅም አላቸው፡፡አንድ ሃላፊ
ያንን አዲስ ሠራተኛ ብቁ ነው ብሎ
ሲቀጥረው በምዘና ወቅት
ያየው
ወይም ያስተዋለው ነገር አለ፡፡ከዛ
በኋላ ነው እንግዲህ ያንን ሠራተኛ
ሃላፊነትን ደረጃ በደረጃ በመስጠት
ብቃቱን ለማምጣት ሁኔታዎችን
ማመቻቸት የአንድ ጥሩ የሥራ መሪ
ሃላፊነት ነው፡፡ ግን ያው መልቀቂያ
ወረቀታቸውን
ሲያስገቡ
ደግሞ
እንደነግጣለን፡፡
ይሄ
የሚሆነው
ሠራተኛው አስቦበት፤ከቤተሰብ ጋር
መክሮበት ነው ፡፡ ነገር ግን ሠራተኛው
ያቀረበው
የመልቀቂያ
ወረቀት
ከሃላፊው ሃሳብ ጋር ይጋጫል፡፡
ሃላፊው ለምን ፈለገው?
ለምንስ
ትቶት ይሄዳል? በእኔ እምነት ሌላው
ትልቁ ነገር አንዳንድ ነገሮች በብር
የማይመተመኑ ጥቅሞች አሉ፡፡
አሁን ለምሳሌ አንድ ኩባንያ ለአንድ
ሠራተኛው
መኪና
ቢመድብለት
እንደሰው ካሰብን ያ መኪና አንድ በጎ ነገር
እንደተደረገለት ማየት አለበት፡፡ እውነት
እንነጋገር ከተባለ ያ መኪና ለኩባንያው
ሥራ ተብሎ ይሰጠው እንጂ የግሉንም
ሥራ ይሠራበታል ፡፡ ብዘዎች እነዚህን
ነገሮች ከግምት አያስገቡም ፡፡ ሌላ ደግሞ
ነጥብ ላንሳልህ፡፡ የጡረታ ነገር ሲነሳ
ድርጅቱ 15 በመቶ ከሚቆረጠው የጡረታ

አበል ውስጥ ድርጅቱ የተወሰነውን
መዋጮ ይሸፍናል፡፡ እነዚህን ሁሉ
ደሞዝ ላይ ጨምሮ ማሰብ ጥሩ
ነገር ነው፡፡ እንደገና ደግሞ የጤና
መድን ዋስትና ሽፋንን እንመልከት
፡፡
ኩባንያዎች
ለሠራተኞቻቸው
ከመድን ድርጅቶች ጋር በመነጋገር
ለሠራተኞቻቸው የሚገዙት ዋስትና
አለ፡፡ ለምሣሌ አንድ ሠራተኛ አይበል
እና በጣም ከፍተኛ ህመም ላይ ቢገኝና
በሚያገኛት የተጣራች ደመወዝ ከቤት
ወጪ ተርፋ መታከሚያ ትሆነዋለች
ወይ ብንል መልሱ ግልጽ ነው፡፡
በነዚህና በመሳሰሉት ምክንያት ነው
ሠራተኞች ከገንዘብ ይልቅ ድርጅቶች
የሚያደርጉላቸውን ጥቅማ ጥቅሞችን
አሻግረው ማየት አለባቸው ፡፡ ስለዚህ
እኔ ካለኝ ልምድ ተነስቼ መናገር
የምችለው አንድ ሠራተኛ ከቅርብ
ጥቅምና አጭር እይታ ይልቅ አርቆ
ማየት መቻል እንዳለበት ነው ፡፡

ንግድና ልማት፡ እዚህ ላይ ታዲያ
ወጣቶች ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ
ለመሆን
የረዥም
ጊዜ
ልምድ
ማግኘት አለባቸው ማለት ነው ?

አቶ ሰለሞን፡
የለም ፤የለም
እንደዚህ ማለቴ አይደለም፡፡ እኔ
ማለት የፈለግሁት ፡፡ ብዙ ወጣቶች
በቶሎ ፈጥነው በሥራ ብቃታቸው
ዋና ወይም ምክትል ሥ/አስኪያጅ
የሆኑ አውቃለሁ፡፡ እኔ ማለት
የፈለግሁት በአጭር ጊዜ ውስጥ
አንድ ድርጅት ይከፍቱና ድርጅት
በመሆኑ ብቻ
የበላይ ሃላፊው
ወዲያው (CEO) ዋና ሥራ አስፈፃሚ
ነኝ ይላል፡፡ ይሄ ለኔ አይዋጥልኝም፡፡
በኔ በኩል ባለው አሠራርና የድርጅቱ
መዋቅር
መሠረት
እድገቱና
ሹመቱ በሂደት እና በሥርዓት
መሆን
አለበት
ነው
የምለው፡፡
ንግድና ልማት፡ ለዚህ ቃለ -መጠይቅ
ጊዜዎን ለሰጡን በጣም እናመሰግናለን፡፡
አቶ ሰለሞን፡ እኔም አመሰግናለሁ፡፡

ህዳር

2010 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						

ታክስና ቢዝነስ
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በቅርስ እድሳት ሥራ
ላይ የሚሳተፉ የግል
ኩባንያዎች የት ናቸው!

በይድነቃቸው ዓለማየሁ

የወጪና ገቢ ንግድ ሚዛን መዛባት
የግብር ሥርዓቱን በእጅጉ
እየጎዳው ነው
በታዬ በላቸው (የሕግ ባለሙያ)
ባለፉት አምስትና ስድስት ዓመታት
ከግብርና፣
ከማኑፋክቸሪንግ፣
ከማዕድናትና
ከአገልግሎት
ዘርፍ
የሚገኘው ሀብት የሀገሪቱን የኢኮኖሚ
ዕድገት በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ሲገባው
በግብይት ሥርዓታችን ውስጥ በሰፈነው
ሥርዓት አልባ አሠራር ምክንያት
የወጪ ንግዳችን እያሽቆለቆለ፣ በአንፃሩ
የገቢ ምርቶች እያሻቀቡ የውጭ ምንዛሪ
አቅማችንን እየተፈታተነው ይገኛል፡፡
በአሁኑ
ሰዓት
በሕጋዊ
መንገድ
የሚነግደውና ግብርና ታክስ የሚከፍለው
ዜጋ የልፋቱን ዋጋ ማግኘት እየተሳነው
የተበላሸውን የግብይት ሥርዓታችንን
ውድድር መቋቋም ከማይችልበት ደረጃ
ላይ ደርሷል፡፡
በአንፃሩ በሕገ-ወጥ መንገድ አየር ባየር
የሚነግደውና ያለ ሕጋዊ ንግድ ፈቃድ
የሚቸረችረው፣
በሚሊዮን
ብሮች
የሚገመቱ ንብረቶችን የሚያሻሽጠው
ደላላ ከሕጋዊዎቹ በቁጥር እየበዛ
ግብርና ታክስ የማይከፈልበት በሚሊዮን
የሚቆጠር ገቢ ወደ ኪሱ ያስገባል፡፡
በቅርቡ የተካሄደው የቀን ገቢ ግምት
ትመና ፈቃድ ሳይኖራቸው በሕግ
ያልተፈቀደ ሥራ የሚሠሩትን ነጋዴዎች
ወደ ሕጋዊ መስመር ለማስገባት ነው
ቢባልም ከትመናው የተገኘው ውጤት
40 በመቶ ያህሉ በእውነታ ላይ
ያልተመሰረተ መሆኑ እንደተደረሰበት
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ
በጉዳዩ ዙሪያ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ
አረጋግጠዋል፡፡
ሀገሪቱ በ2010 በጀት ዓመት ከወጪ
ንግድ 4.66 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር
የውጭ ምንዛሪ ገቢ ለማግኘት ግብ
አስቀምጣ እየተንቀሳቀሰች ብትሆንም
በተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች
በመወጠሯ የተጠበቀውን ያህል ውጤት
ማስመዝገብ አልቻለችም፡፡
ለዚህ የንግድ ሚኒስቴር የ2010 ዓ.ም
የመጀመሪያው የሩብ ዓመት የወጪ
ንግድን አስመልክቶ ጥቅምት 23 ቀን
2010 የሰጠው መግለጫ ለአብነት
የሚጠቀስ ማረጋገጫ ነው፡፡
መግለጫው በሩብ ዓመቱ ከወጪ ንግድ
678 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ጠቅሶ፣
በተለይ የቡና ገቢ አፈፃፀም ካለፈው
ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ20
በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ገልጿል፡፡ በሌላ
በኩል የቆዳና የቁም እንሰሳት ኤክስፖርት
እጅግ ደካማ እንደሆነና ከተጠበቀው ከ50
ከመቶ በታች ማስመዝገቡን፣ እንዲሁም
ጥራጥሬና ቦለቄ በተመሳሳይ ሁኔታ
ገቢያቸው 30 በመቶ ብቻ መሆኑን
ሚኒስቴሩ ገልጿል፡፡
መግለጫው ለሦስቱ የግብርና ምርቶች
የኤክስፖርት ገቢ መቀነስ ዋነኛው
ምክንያት ኮንትሮባንድና ሕገ-ወጥ ንግድ
ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱ አመልክቶ፣
በተለይ
በጎረቤት
አገሮች
በኩል
የሚካሄደው ሕገ-ወጥ ንግድ ከመቀነስ
ይልቅ በየጊዜው እየጨመረ መምጣት
ሁኔታውን
አሳሳቢ
እንዳደረገው
ሳይጠቁም አላለፈም፡፡
ንግድ
ሚኒስቴር
የቡና
ምርት
ኤክስፖርት
መሻሻል
አሳይቷል
ቢልም ቡናን በዋነኛነት የሚያገበያየው
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በመስከረም ወር
2010 ዓ.ም ባካሄደው የቡና፣ የሰሊጥና
የቦለቄ አጠቃላይ ግብይት በነሐሴ ወር

2009 ዓ.ም ከተፈጸመው ግብይት ጋር
ሲነፃፀር የ400 ሚሊዮን ብር ቅናሽ
ከማሳየቱ ሌላ ወደ ምርት ገበያው
ለግብይት የቀረበው የምርት መጠንም
በዚያው ልክ መቀነሱን አመልክቷል፡፡
እንደምርት ገበያው መግለጫ ድርጅቱ
በመስከረም ወር ማገበያየት የቻለው 1.3
ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸውን 24,892 ቶን
ቡና፣ ሰሊጥና የቦለቄ ምርቶችን ነው፡
፡ ይህ የግብይት መጠን ከነሐሴ 2009
ዓ.ም መጠን ጋር ሲነፃፀር ምርት ገበያው
በተጠቀሰው ወር አገበያይቶ የነበረው 1.7
ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው 33,528 ቶን
ቡና፣ ሰሊጥና ቦለቄ ሲሆን የመስከረም
ወር የምርት መጠን ከነሐሴው በ8,634
ቶን ዝቅ ያለ ነው፡፡ ምርቱ የቀነሰው
ተገበያዮች ከቀደመው ወር ያነሰ ምርት
በማቅረባቸው ነው፡፡
ለግብይት የቀረበውን የቡና መጠን
ብንወስድ 17,000 ቶን ሲሆን ዋጋው
1.14 ቢሊዮን ብር ነው፡፡ የመስከረም
ወርን የቡና ግብይት ከነሐሴ ወር ጋር
ስናነፃፅር በዋጋ ከ250 ሚሊዮን ብር
በላይ ያነሰ ነው፡፡
ከዚህ
ጋር
በተያያዘ
በኦሮሚያና
በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች መካከል
በተከሰተው ግጭት ከሁለቱም ብሔሮች
በርካታ ሰዎች ከመሞታቸው ሌላ በሺዎች
የሚቆጠሩ ሰዎች ከመኖሪያ ቀዬአቸው
ተፈናቅለዋል፣ ቀላል የማይባል የንብረት
ውድመትም አጋጥሞአል፡፡
ግጭቱ
በሀገሪቱ
የወጪና
የገቢ
ንግድ
መተላለፊያ
መስመር
ላይ
ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ መፍጠሩንም
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/
ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ነገሪ
ሌንጮ ጥቅምት 7 ቀን 2010 ዓ.ም
በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለሀገር ውስጥ
የመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ይፋ
አድርገዋል፡፡
ንግድ ሚኒስቴርና ጉዳዩ የሚመለከታቸው
የሁለቱ
ክልሎች
አካላት
ችግሩን
ለመፍታት እየተነጋገሩ ቢሆንም ከመሃል
አገር ወደ ሶማሌ ወይም ከሶማሌ ወደ
መሃል ሀገር በሚገቡ ጭነቶች ላይ
የሚደርሰው ጫና አሁንም ተባብሶ
መቀጠሉንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል፡፡
በምሥራቁ የሀገራችን ክፍል በፍራፍሬና
በጫት ምርት ንግድ ኑሮአቸውን
የመሠረቱ አርሶ አደሮች በዚህ መንገድ
ላይ በየጊዜው በሚፈጠር መስተጓጎል
ምክንያት ሕይወታቸው ችግር ላይ
ወድቋል ያሉት ዶ/ር ነገሪ፣ ከግጭቱ
ጋር በተያያዘ በአካባቢዎቹ የሚመረቱ
የግብርና ምርቶች በሚፈለገው ደረጃ
ወደ ውጭ ገበያ እንዳይቀርቡ የሚደረጉ
ክልከላዎች አሉበት ብለዋል፡፡
በተለይ እንደ ጫት ያሉትን የወጪ
ንግድ ምርቶች በማምረትና በመሸጥ
በሚተዳደሩ አርሶ አደሮችና ላኪዎች ላይ
ከደረሰው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በተጨማሪ
በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ላይ
አሉታዊ ጫና እያሳደረ ይገኛል፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የብር የምንዛሪ
ተመን ከጥቅምት 1 ቀን 2010 ዓ.ም
በ15 በመቶ እንዲቀንስ ባደረገ ማግስት
የሀገር ውስጥ ገበያ ከፍተኛ የዋጋ
ጭማሪ የታየበት ሲሆን በገበያ ውስጥ
ብረትና እንጨትን ጨምሮ በተለያዩ

የካፒታል ዕቃዎች፣ በተሽከርካሪዎች፣
በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በጥራጥሬና
በቅባት እህሎች እንዲሁም በመሠረታዊ
የፍጆታ ዕቃዎች አቅርቦት ላይ የዋጋ
ጭማሪ ተከስቷል፡፡

የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን
ዕቅድ የቱሪዝምን ዘርፍለማሳደግ እጅግ
ከፍተኛ ወጤት ለማስመዝገብ አቅዷል፡፡
እቅዱ ሲታይ በጣም የራቀ እና ሊደረስበት
ይቻላል ብሎ ለመገመት የማያስደፍር
ይመስላል፡፡ ከ2008-2012ዓም ባለው ግዜ
ውስጥ ቱሪዝምን አስመልክቶ ዋናዎቹ
መሪ እቅዶች 1ኛ የጎብኚዎችን ቀጥር
በእጥፍ ማሳደግ(ማለትም ከአምስት
መቶ ሺህ ወደ አንድ ሚሊዮን) 2ኛ
ከዘርፉም የሚገኘውን ገቢ በ12 እጥፍ
ጨምሮ ከሁለት መቶ አምሳ ሚሊዮን
ወደ ሦሥት ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር
ማድረስ ናቸው፡፡

118ኛ ደረጃን ይዛ የነበረች ሲሆን በ2016
ዓመት ደግሞ
ሁለት ደረጃዎችን
በማሻሻል ከ136 አገራት 116 ደረጃ
ላይ ተቀምጣለች፡፡ ምቹ የየብስና የአየር
ትራንስፖርት ፤ በቂ የኢንፎርሜሽን እና
ኮሚኒኬሽን ትክኖሎጂ አገልግሎት ፤
አሰተማማኝ ጸጥታ፤ በዘርፉ የሰለጠነ
የሰው ኃየል መኖር የሚሉት ጉዳዮች
ዋና ዋና የመመዘኛ ነጥቦች ነበሩ፡፡

ይኸው ሠነድ ለዚህ ግዙፍ አገራዊ
የቱሪዝም እድገት እውን ይሆን ዘንድ
ኃላፊነት የወደቀው ደግሞ በንግዱ
ሕብረተሰብ ትከሻ ላይ ነው፡፡ የተመዘቡት
መረጃዎች እንደሚያረጋግጡት በእርግጥ
ሥራ ከተሠራ ሊደረስበት እነደሚችል
ነው፡፡ ለአብነት በእኛ የዘመን አቆጣጠር
በ2007 እና በ2008 ዓም መካከል
ከቱሪዝም፤ ከጉዞና ሆስፒታሊቲ ዘርፍ
የተመዘገቡትን
ገቢዎችብንመለከት
በ2008 በጀት ዓመት ከቱሪዝም 2.9
ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር የውጭ ምንዛሪ
ማግኘት ችላለች። በ2008 በጀት ዓመት
የተገኘው ገቢ ወደ ከ3.4 ቢሊየን
የአሜሪካ ዶላር ከፍ ብሏል።በግሉ
ዘርፍ አንቀሳቃሽ ሞተርነት
እያደገ
የሚሄደውን ዘርፍ ቀጣይነት ለማረጋገጥ
ከግሉ ዘርፍ አሁንም ብዙ ይጠበቃል፡፡

ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ብዛት
ያላቸው ቅርሶቻችን
በእድሳት አጦት
ምክንያት እየፈራረሱ አስጊ ደረጃ ላይ
መገኘታቸውን፤ አንዳንድፓርኮች ደግሞ
ጭራሽ ባለቤት የሌላቸው እስከመሆን
ደርሰዋል የሚሉት ይገኙበታል፡፡ በአሁኑ
ወቅት
ጥንታዊያኑ የጎንደር አብያተ
መንግሥት የላሊበላ ፤ውቅር አብያተ
ክርስስያን ሕንጻዎች ህንጻዎች በመፈርስ
አደጋ
ላይ
ናቸው፤
የታነጹባቸው
ድንጋዮችም በግርጌየቸው ተቆልለው
ማየት ከጀመርን ሰንበተናል፡፡ እያለ እያለ
እኛም የታሪካችን ፍርስራሸ ለተተኪው
ትውልድ እናወርሳለን ማለት ነው፡፡

ለመሆኑ
ከጥንት
አባቶቻችን
የወረስናቸውን
እና
በእጃችን
ላይ
ያሉትን የቱሪስት መስህቦች ለማቆየት
እንኳን
ትኩረታችን
ምን
ያህል
ነው?
ለጉዳዩ
ቅርበት ያላቸው

የውጭ ምንዛሪ ለውጡ በየካቲት 2010
ዓ.ም ለሚደረገው አራተኛው የሕዝብና
ቤቶች ቆጠራ እንዲያገለግሉ የተገዙ
180ሺህ ታብሌት
ኮምፒውተሮችንና
128ሺህ ፓወር ባንኮች ዋጋ የ144
ሚሊዮን ብር ጭማሪ በማድረግ ወደ
809 ሚሊየን ብር ከፍ ብሏል፡፡
በግንቦት ወር 2009 ዓ.ም የግዥ
ውላቸው
የተፈረመው
የእነዚህን
ዕቃዎች አቅርቦት መጀመሪያ በነበረው
ውል መሰረት መንግስት ለአቅራቢዎቹ
665 ሚሊየን ብር መክፈል የነበረበት
ቢሆንም ከ5 ወራት በኋላ በተደረገተው
የብር
የምንዛሬ
ለውጥ
ምክንያት
የዕቃዎቹ ዋጋ ሊያሸቅብ ችሏል፡፡
ምንም ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት
ሳይኖር በዕቃዎችና በአገልግሎቶች ላይ
ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት የዋጋ ጭማሪ
ተደርጓል፡፡
ሸቀጦችን
የሚደብቁና
የሚያከማቹ
ሕገ-ወጥ
ነጋዴዎች
ሁኔታው ሠርግና ምላሽ ሆኖላቸዋል፡፡
የውጭ ምንዛሪ ተመኑ ይፋ ከመደረጉ
በፊት ሀገር ወስጥ በገቡ ምርቶችና ሀገር
ውስጥ በተመረቱ ምርቶች ላይ ሕገወጥ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ፣ ምርቶችን
መደበቅ መገደብና ሰው ሰራሽ እጥረት
መፍጠር የግብይት ሥርዓቱ ምን ያህል
በሕገ-ወጦች ቁጥጥር ስር እንደዋለና
ሕጋዊ ነጋዴዎችን ለኪሳራ እንደዳረገ
መገመት አያዳግትም፡፡
የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ
ባለሥልጣንና
የንግድ
ሚኒስቴር
በሚቀጥሉት ሶስት ወራት ሊኖር
የሚችለውን ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ
አሁን እያደረጉ በሚገኙ፣ ምርቶችን
በሚሰውሩና በሚያከማቹ ራስ ወዳድ
ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ
በፌዴራል ደረጃ ግብረ ኃይል መቋቋሙን
ጠቅሰው፣ ጥፋተኛ ሆነው በተገኙት
ላይ የንግድ ፈቃድ ከማገድ እስከ
ንግድ መደብር የማሸግ አስተዳደራዊ
እርምጃ የመውሰድ እንዲሁም በሕግ
እስከ
መጠየቅ
የሚደርስ
እርምጃ
እንደሚወስድም ገልጸዋል፡፡
በዚህ
ጋዜጣ
ላይ
በተደጋጋሚ
እንደገለጽነው አንድ ሕግ፣ ደንብና
መመሪያ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት
ሊያስከትል
የሚችለውን
አሉታዊ
ተፅዕኖ መቋቋም የሚያስችል የጥንቃቄ
እርምጃ መውሰድ እየተቻለ፣ ይህ
በሌለበት በየጊዜው በበቂ ጥናት ሳይደገፉ
የሚወጡ ሕጎችን ሥራ ላይ በማዋል
የሚከሰቱ ችግሮችን ለመቋቋም ኮሚቴና
ግብረ ኃይል አደራጅቶ የአንድ ሰሞን
የዘመቻና የቁጥጥር ሥራ በማካሄድ
የሕገ-ወጦችን እንቅስቃሴ ከማቀዝቀዝ
ውጭ የታለመውን እቅድ ሙሉ በሙሉ
ያሳካል የሚል እምነት የለንም፡፡
የውጭ ምንዛሪ ለውጡ በቂ ጥናት
አልተደረገበትም የምንለው ካለ አንዳች
ምክንያት አይደለም፡፡ ባለፉት አምስትና
ስድስት ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ
የኤክስፖርት ገቢ ክፉኛ የማሽቆልቆል
ሁኔታ ታይቶበታል፡፡

ወደ ገጽ 8 ዞሯል

ቱሪዝም ኢንዱስትሪ በሦሥት ዋና
ዋና መስህቦች የከፈላል፡፡ እነርሱም
ባህላዊ፤ታሪካዊ
እና
ተፈጥሮአዊ
መስህቦች ናቸው፡፡
እነዚህን ሦስቱን
ጸጋዎች
በአንድ ሀገር አሟልተው
የሚያስጎበኙ
ኢትዮጵያን ጨሞሮ
በጣም ጥቂት አገራት ናቸው፡፡
ኢትዮጵያ 12 ታሪካዊና የተፈጥሮ
ቅርሶችን በዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ
አስመዝግባለች።
ከነዚህም
ውስጥ፤
የላሊበላ
አብያተክርቲያን ፣ የጎንደር
ፋሲለደደስ ቤተመንግስት፣ የአክሱም
ሃውልቶች፣ የጢያ ትክል ድንጋዮች፣
የሰሜን
ብሄራዊ
ፓርክ፣የሶፍኦማር
ዋሻ፤የኦሞ ሸለቆ፤ የመስቀል ደመራ፣
የሲዳማ ፊቼ ጨንበላላ፣ የኦሮሞ የጋዳ
ሥርአት ወዘተ ናቸው።
ከላይ የተገለጸው ውጤት ለበለጠ
ውጤት
የሚያበረታታ
ቢሆንም
የአገራችንን የቱሪዝም ቁመና ከዓለም
አገራት ተርታ ሲወዳደር ገና ብዙ ብዙ
ርቀት ይቀረናል፡፡
ይህም ማለትበመ
ንገድ፤በሆቴሎች፤ስልክ፤ኢንተርኔት፤
በመብራት፤በአየርማረፊያዎች ግንባታ
ወዘተ ሥራዎች ላይ ብዙ መስፋፋትና
መሥራት አለበን፡፡
በያዝነው የፈረንጆች ዓመት የዓለም
ኢኮኖሚክ ፎረም ባወጣው የቱሪዝም
ተወዳዳሪነት ሪፖርት በፈረንጆች 2015
ዓ.ም ከ141 አገራት መካከል ኢትዮጵያ

ተተኪውም ትውልድ በተራው “እነዚህ
የምታዩዋቸው የድንጋይ ቁልሎች በአንድ
ወቅት የአፍሪካ ከሜሎት ተብለው በዓለም
የሚታወቁት አብያተ መንግሥት ነበሩ”
እያሉ ወደ ጎነደር ለሚመጡ ቱሪሰቶችን
ሊያስጎበኝ ነው፡፡ አሁን አይናችን ሥር
የምናየው ላሊበላም ቤተ ጊዮርጊስ
ፈረንሣያቹ ዣንጥላ ባያስልጠሉት ኖሮ
ዛሬ በምን ደረጃ ላይ እናገኘው እንደሆነ
በየግላችን መገመት እንችላለን፡፡ ጥንታዊ
ቅዱሳት መጻህፍትም በየእምነት ቤቱ፤
በየገዳማቱ ወዘተ በዝናብ ፤በፀሐይ እነ
በእርጅና ምክንያት እየተበላሹ ስናይ ብዙ
አመታት ተቆጠሩ፡፡ ይህ ሁሉ የታሪክ፤
የባሕል እና የተፈጥሮ መስህቦች ነገ
ጠፍተው በፎቶ እያሳየን በትዝታ
ልንኖር ነው ብሎ ማመን ባይቻል
መገመት ግን ይቻላል፡፡
ይህ ማለት ዝም ብሎ ሀሳብ ሳይሆን እውነታም
ጭምር ነው፡፡በሌሎቸ አገሮቸ እንደምናያቸው
ጋንጀስ፤የሜሶፖታምያ፤የአዜትክ፤ወዘተ
ሥልጣኔ አሻራዎች ተብለው የሚኮሩባቸውና
የሚያስጎበኙት አባቶቻቸው ትናንት ሠርተው
ያለፉትን የዛሬ የሠልጣኔ ፍርስራሾቻቸውን
ነው፡፡
ወደ ዋናው ገዢ ሀሳብ ስንመለስ፤ የዘርፉ
ምሁራን የቱሪስት
ሀብቶችን ጠብቆና
ተንከባክቦ ማቆየት ዋናው የኢንዱስትሪው
ዘላቂነት ማረጋገጫ ብልሃት ነው ይላሉ፡
፡ታዲያ በቱሪዝም ሜዳ ላይ ይኸው
ፈረሱ
የተባለው
የአገራችን
ነጋዴ
ከቅርስ እንከብካቤ አንጻር አልፎ አልፎ
በግል ለጽድቅ እና
ሰብአዊ ምክኒያት
ለእድሣት እርዳታ ማድረግ ካልሆነ በቀር
ወደ ገጽ 11 ዞሯል

ገጽ 7									

በካሳሁን ማሞ

ንግድና ልማት						

ከስደተኛው ኢንዱስትሪ
በስተጀርባ

የጨርቃጨርቅና
አልባሳት
ኢንዱስትሪ
በአለማችን እድሜ ጠገቡና ፋና ወጊ
ሲልም መሰረታዊ ዘርፍ በሚል ስም
ይታወቃል፡፡ እንደውም እንግሊዝን ጨምሮ
አሁን በኢንዱስትሪው በለጸጉና አደጉ
ለሚባሉ ሀገራት የእድገታቸው መወጣጫ
መሰላል በመሆን ውለታ ሰርቷል፡፡ መስኩ
የግብርናውን ዘርፍ አንስቷል፡፡ ከተሞችን
ፈጥሯል፡፡ለዜጎች
እንጀራ
በመክፈት
የስራ እድል መነሻ ሆኗል፡፡በከተማና
በገጠር ፍትሃዊ የገቢ ክፍፍል እንዲኖር
መንገድ ጠርጓል፡፡ በዘርፉ ለመሰማራት
የሚጠይቀውን መዋእለ ነዋይ በተነጻጻሪ
አናሳ በመሆኑ ብዙዎችን ባለጠጋ አድርጓል
በሚል ድርሳናት ያወድሱታል፡፡

ህዳር

በአረንጓዴ ቢዝነስ ላይ
ያተኮረ የግሉ ዘርፍ
ኢንቨስትመንት ዘላቂነት
እንዳለው ተጠቆመ
በአሸናፊ ምትኩ

በዚህ በያዝነው ሀያ አንደኛው መቶ ክፍለ
ዘመን የአለም መሪዎችን፤ፖለቲከኞችን
ምሁራንን፤ባለሀብቶችን
፤ገበሬዎችን
በአጠቃላይ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል
ማነጋገር ችሏል፡፡ የአየር ንብረት ለውጥ
እና አሉታዊ ተጽእኖዎቹ፡፡
ከብራዚሉ ሪዮ ዴጄኔሮ እስከ ቦን ጀርመን
እስከተደረገው የአየር ንብረት ለውጥ
ውይይት ድረስ ይህ ጉዳይ የአለማችን
መነጋገሪያ ሆኗል፡፡ ይህም ብቻ አይደለም
የብዙዎች ህልውናን ተፈታትኗል፡፡

የዘርፉ ዳራ
አውሮፓዊያኑ
በቀደሙት
ጊዜያት
ጨርቃጨርቅን
በማምረት
ዘርፍ
ታዋቂነትን
ማትረፋቸው
የአደባባይ
ምስጢር
ነው፡፡
የፋብሪካዎቻቸው
የቴክኖሎጂና ምርታማነት ከጥበባቸው
ጋር ሲታከል በጥራት ረገድ ምን
ይወጣለታል ያስብላል፡፡ አሁን አሁን ይህ
ዘርፍ በአውሮፓ መንደር በቃኝ ወደ ሌላው
ልሂድ ልሰደድ ካለ ሰነባበተ፡፡
የማምረቻ ዋጋ አልቀመስ ማለቱ የጉልበት
ዋጋ መናሩ አውሮፓዊያንን ፋብሪካቸውን
ነቅለው
ባለሙያዎቹ
Relocation
ይሉታል፤ርካሽ ጉልበት ወደ ሚገኝበት
ቻይና ቢሉ ባንግላዴሽ እንዲሁም ህንድ
የመሳሰሉት ሀገራት አደረጉ፡፡ በነዚህ
ሀገራትም ከጊዜ በኋላ ነገር ተቀየረ፡፡
የታሰበው ረዥም ርቀት አላስኬድ አለ፡፡
እናም በኤሲያም ያሉ ሀገራ የምጣኔ ሀብት
ስእላቸው በውልም ባይሆን ተቀይሯልና
የጉልበት ዋጋቸው ጨመረ በሚል አይነት
የማምረቻ ዋጋ አናሩ፡፡ ባለሀብቱ ጉዞው
ወደ ሚመቸው ነውና ዘርፉ ከኤሲያ ወደ
አፍሪካ መጣሁ ካለ ጥቂት ሰነባበተ፡፡
በእርግጥ በአፍሪካ ሞሮኮ ቢሉ ቱኒዚያ
ሲልም
ሞሪሺየስ
በጨርቃጨርቅና
በአልባሳቱ በኩል አለን ካሉ ቆዩ፡፡ ጨርቁን
በማምረትም ይሁን አልባሳት አድርጎ
መላኩን ተክነውበታል፡፡ሰፍቶ የአውሮፓ
ገበያ የሚሻውን ተለዋዋጭ የዲዛይን
ፍላጎት መልስ እንሰጣለን የሚል ነው፡፡
ጋናም ሆነች ኬኒያ ልክ እንደ ኢትዮጵያ
በአልባሳት ፋሽን ዘርፍ ገና ገና የሚቀራቸው
እንደሆነ ባላሙያዎችን ያስማማል፡፡
ዘርፉ በኢትዮጵያ
አሁን አሁን በኢትዮጵያ ያለው የሰራተኛ
ጉልበት ዋጋ ካደጉት ሀገራትም ይሁን
ከህንድና ቻይና ከፓኪስታን እስከ ሞሮኮ
ብሎም ቱኒዚያ ተጎዞ ሲፈተሽ በእጅጉ አናሳ
እንደሆነ ይነገራል፡፡ ይህ እድል አያምልጠን
ያሉ የቱርክ ቢሉ የኮሪያ የህንድም ቢሆን
ፓኪስታን
እስከ
እንግሊና
ስዊድኑ
ስመጥሮች የዘርፍ ተዋንያን አይናቸው
በኢትዮጵያ
ቢያማተሩ
አይገርምም፡
፡ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እኛው
አለን በሚል መልኩ በዘርፉ በመጠኑም
ቢሆን ተስበዋል፡፡ የወጪዎች ትልልቅ
ኢንቨስትመንቶች (Anchor Investors)
በሀገሪቱ ካፒታል ፤ቴክኖሎጂ፤እውቀትና
ገበያ ይዘው ይመጣሉ በሚል እሳቤ
ጥቅማቸው የትየለሌ ነውና ሀገሪቱ ከነርሱ
ብዙ ትጠብቃለች፡፡
ኢትዮጵያ
ውስጥ
በጨርቃጨርቅና
አልባሳት ዘርፍ ለመሰማራት ከአንድም
ሁለት ተብሎ የሚዘረዘር እድል እንዳለ
ከመረጃዎች ማየት ይችላል፡፡ ለዘርፉ
እምብርት ነው ከሚባልለት ዋነኛ ጥሬ
እቃ ጥጥን ለማብቀል የሚያስችል አቅምና
የአየር ንብረት መታደሏ ግዙፍ የስነ
ህዝብ ብዛቷና እየጨመረ የሚሄደው
የሀገር ውስጥ ፍላጎት ተነጻጻሪ እድሎች
ናቸው፡፡ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በግዝፈቱ
ከምግብና መጠጥ ማቀነባበሪያ እንዲሁም
ከቆዳ ኢንዱስትሪው በመቀጠል ሶስተኛው
ትልቁ ንኡስ መስክ የእሴት ሰንሰለቱ ሀ
ብሎ የሚጀምረው ከጥጥ እርሻ እስከ ፈትል
አልፎም ጨርቅ ሆኖ እስከ ማቅለምና
ስፌት ይደርሳል፡፡
ወንዙ ከነተፋሰሱ እየተምዠገዠገ በኩራት

ለኢትዮጵያ አለሁ ካለ ብዙ ብዙ ከራረመ፡
፡ለሰፋፊ እርሻዎች መነሾ ጥላና ከለላ ፤
እንስሳቱን አጥግቦ ከነዚህ ጋር እንሂድ
የሚሉትን ፋብሪካዎች አስተናግዶ ብዙ
ውለታ ሰርቷል፡፡ ቁም ነገረኛው አዋሽ፡፡
በ1930ዎቹ
ገደማ
የድሬዳዋው
ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በሀገሪቱ ቀዳሚው
የዘርፉ ኢንዱስትሪ ሆኖ ስራ ሲጀምር
የአዋሽ ውለታ ቀዳሚው ነበር፡፡ ዙሪያዋን
በአዋሽና በሸበሌ ተፋሰሶች የተከበበችው
ድሬ ለጨርቃጨርቅና አልባሳት ፋብሪካ
መዳረሻነት ስትመረጥ የአፋር መሬትና
የአዋሽ ወንዝ ለጥጥ ተክል ተስማሚ
ሆኖ በመገኘቱ ነር፡፡ ታዲያ ያኔ የዛሬ 80
አመታት ከማሽን የወጣ ጨርቃጨርቅና
ልብስን በሀገሬው ሰው ዘንድ አዲስ ነበርና
ምርቱን ለማላመድ ብዙ ፈተና እንደታለፈ
ድርሳናት ያወሳሉ፡፡ ጥበቡን ፈትሎ ድርና
ማግ አድርጎ ቡልኮና ጋቢ መልበስ የማንነት
መገለጫ ነው በሚል፡፡
የህዝቡ
የጨርቃጨርቅና
አልባሳት
ተጠቃሚነት በየጊዜው እያደገ ሲመጣ
ለግብአት መድረስ የደም ስር ለሆኑት
የባቡርና ሌሎች መገናኛ አውታሮች
ምስጋና ይግባቸውና በድሬዳዋ የጀመረው
ፋብሪካ አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች
ከተሞች መስፋፋት ጀመረ፡፡ ድሬዳዋ
በቀደደው በርም የፋብሪካ ጨርቅ ምርትን
አሰፍቶ መልበስ እየተለመደ መጣ፡፡

ዋነኛው ግብአት ጥጥ
እንደ አለም አቀፉ የምግብና የእርሻ
ድርጅት እኤአ በ2015 የአለማችን ጠቅላላ
የጥጥ ምርት ከ220 ሚሊዮን ቶን በላይ
ደርሷል፡፡ በአለም ገበያም የጥጥ ፍላጎት
እየጨመረ ስለመምጣቱ የዋጋው ከጊዜ
ወደ ጊዜ መጨመር አንዱ አስረጂ ሊሆንም
ይችላል፡፡
ለዚህም የዋጋ መጨመር ምክንያት
ሌላ ምክንያት ይመዘዛል፡፡ የስነ ህዝብ
ጭማሬው፤በብዙ
ሀገራት
እየታየ
ያለው የምጣኔ ሀብት እድገት ግስጋሴ
የጨርቃጨርቅና የአልባሳት እንዲሁም
የፋሽን ኢንዱስትሪዎች የግብአት ፍላጎት
ማደግ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
የቅርብ አሀዞች እንደሚጠቁሙት ኢትዮጵያ
ከጠቅላላ የቆዳ ስፋቷ 3 ሚሊዮን ሄክታር
መሬቷ ለጥጥ ምርት ተስማሚ እንደሆነ
ይነገራል፡፡ይሁን እንጂ ይህን እምቅ
ሀብትና በእጅ ላይ ያለ ሲሳይ ሊያመጣ
ወደሚችል ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማዋል
አልተቻለም፡፡ ምክንያቱም በዚያ ተስማሚ
መሬት 150 ሺህ ሄክታር የማይበልጠው
ብቻ ነውና እየለማ የሚገኘው፡፡
ድሮ ድሮ የሀገሪቱ የውጪ ምንዛሬ ግኝት ሆኖ
የቆየው ጥጥ አሁን አሁን እሴት መጨመር
በማስፈለጉ ለሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች
ግብአት ሆኗል፡፡ የጨርቃጨርቅ ምርትና
ምርታማነት
እንዲሁም
ተወዳዳሪነትን
ለማሳደግ ጥራት ያለው የጥጥ አቅራቦት
መኖር ዋናው ጉዳይ ነው፡፡ በጥጥ አቅራቢው/
አብቃዩ እንዲሁም ባለሃብቱ መካከል
የሚፈጠሩ የምርት ኮንትራታዊ ትስስር
መፍጠር የግድና ተፈጥሯዊ ሀቅ ነው፡
፡ ይህ አሰራር በተለምዶ የ out grower
scheme አሰራር ተብሎ የሚታወቅ ሲሆን
የሚፈጥረው የንግድ ትስስር ካንዱ አልፎ
ለሌላውም ጭምር ይሆናል፡፡የብዙ ሀገራት
ተሞክሮ የሚያሳየው ይህንኑ ነው፡፡

2010 ዓ.ም.

የዚህ ቢዝነስ ጽንሰ ሀሳብ አንድ
የቢዝነስ ተቋም ምርቱን የሚያመርተው
የአካባቢውን ስነ ምህዳር፤የአከባቢውን
ማህበረሰብ እና ኢኮኖሚውን በማይጎዳ
መልኩ ሲከናወን መሆን አለበት ይላል ፡
፡ይህም በሌላ አባባል የአሁኑን ትውልድ
ጥቅም ሳይጋፋ የመጪውን ትውልድ
ፍላጎት በጠበቀ መልኩ የሚደረግ የንግድ
ወይም የአመራረት ሂደት ነው፡፡
በአብዛኛው ቀጣይነት ያለው ቢዝነስ
ወይም ንግድ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲዎች
አሉት፡፡ እነዚህ ፖሊሲዎች ኩባንያዎች
ምን
ያህል
አካባቢን
ሳይበክሉ
ምርቶቻቸውን ማምረት እንደቻሉ እና

ፋሺስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ
ወቅት እንደተቋቋመ የሚነገርለት የሀገሪቱ
የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ይብዛም
ይነስም ለዜጎች እንጀራ አልፎም ለሀገሪቱ
የውጭ ምንዛሬ ማግኛ ስንቅ
ሆኖ
ቀጥሏል፡፡ የሀገሪቱ የልማት እቅድም
ቅድሚያ ሰጥቶት ከ 2007 ዓም ጀምሮ
ባሉት ተከታታይ 5 አመታት ማብቂያ 1
ቢሊዮን ዶላር የውጪ ምንዛሬ ለማግኘት
እቅድ ይዟል፡፡

የገበያ ትስስር ሁኔታና ተግዳሮቱ
ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች
ከሰሀራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት
እድሉን
አሟጠው
ባይጠቀሙበትም
አሜሪካን ለሀገራቱ 7000 ገደማ ምርቶችን
ከቀረጥ ነጻ ወደ አሜሪካ ገበያ እንዲገቡ
የፈቀደችበት ስምምነት ለዘርፉ አንዱ
የወደፊት የተስፋ እድል ነው፡፡በእርግጥ
እንደመረጃዎች ከሆነ የአሜሪካን ገበያ
ሰፊና ብዙ ምርትን የማስተናገድ አቅም
አለው እንጂ በዋጋ ረገድ የአውሮፓ ገበያ
በአንጻሩ ይሻላል የሚል ነው፡፡ አውሮፓ
የሚጠይቀው የጥራት መጠን ግን ከፍ ያለ
መሆን ውድድሩን ጠንካራ አድርጎታል፡፡

የአየር ንብረት ለውጥ ክፉኛ ከጎዳቸው
የአለማችን ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት፡
፡ በዚህም የተነሳ ሀገሪቱን ለተከታታይ
ድርቅ አጋልጧታል፡፡ በተለይም የግብርና
ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ ተፈታትኗል
፤ዜጎችን ለምግብ እርዳታ ተረጂነት
ዳርጓል ፡፡

በኢትዮጵያ ያሉት የጨርቃጨርቅ አልባሳት
ኢንዱስትሪዎች ከ 100 ባይበልጡም
የጥጥ ግብአት አቅራቦት በቂ አለመሆንና
የጥራቱ
ጉዳይ
ፈተና
ሆኖባቸዋል፡፡
ዘርፉ በኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣውን
በጎ ተጽእኖ ከግምት በማስገባት ችግሩን
መቅረፍ ተገቢ ነው፡፡ የግሉ ዘርፍ
የጨርቃጨርቅና አልባሳት ፋብሪካዎችን
በመትከል ይዞት የሚመጣው
የቢዝነስ
እድል ዙሪያ መለሱን የሚቃኝ ነውና፡፡

አቶ ተስፋዬ በቀለ በኦሮሚያ ክልል
ሻኪሶ ወረዳ ቡናን በማብቀል እና ወደ
ውጭ በመላክ ስራ ላይ ተሰማርተዋል፡፡
የአየር ንብረት ለውጥ የቡና እርሻቸውን
ተፈታትኖታል፡፡ በቅርቡ በኢትዮጲያ
በተካሄደው የኢትዮ ኖርዌይ የቢዝነስ
ምክክር መድረክ ላይ ለአዲስ ቻምበር
ሚዲያ በሰጡት ቃለ መጠየቅ ላይ የአየር
ንብረት ለውጥ ከጎዳቸው የእርሻ ምርቶች
ውስጥ ቡና አንዱ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

ግብርናው ከኢንዱስትሪው ጋር ያለውን
የግንባርና የኋልዮሽ የኢኮኖሚ ትስስር
የሚያሳይ ነው፡፡ ፋብሪካዎች በራሳቸው
የሚዘረጉት መሰረተ ልማት ሌሎች
ኢንዱስትሪዎችን እና የንግድ አንቀሳቃሾችን
ይስባል፤ይጋብዛል፡፡መገንጢሳዊ
ሀይሉ
ከፍተኛ ነውና ቅረቡኝ ተጠጉኝም ማለቱ
ተፈጥሯዊ ነው፡፡

እኚህ ቡና አብቃይ እንደሚሉት ከጊዜ
ወደ ጊዜ እየከፋ የመጣው የአየር ንብረት
የቡና ምርትን ጎድቶታል፡፡ በዚህም
የተነሳ ከነበሩበት አካባቢ ከዚህ ቀደም
ቡና በቅሎበት ወደ ማይታወቅበት አካባቢ
እንደተዘዋወሩ ተናግረዋል፡፡ በተለይም
ከባለፉት ሀምሳ አመታት ወዲህ የአየር
ንብረት ለውጥ የሚያደርሰው ጉዳት
መጠን እየጨመረ በመምጣቱ እንደ
ኢትዮጵያ የመሳሰሉት ሀገራት የእድገት
ስልታቸውን ለመለወጥ ተገድደዋል፡፡

ለሀገሪቱ ጥቅል ምርት የሚያበረክተው ድርሻ
ከ 2 በመቶ ባይዘልም የጨርቃጨርቅና
የአልባሳት ኢንዱስትሪ ሌሎች የሀገር
ውስጥ
ኩባንያዎችን
አስተሳስሯል፡፡
ከዘርፉ እየተገኘ ያለው የውጪ ምንዛሬ
ግን በእጅጉ እያነሰ መምጣቱ አንዱ ሆኖ
በጥቂት ኩባንያዎች ላይ መንጠልጠሉ
ጉዳዩን
አሳሳቢ
አድርጎታል፡፡
የገበያ
መዳረሻዎቹም በጣት የሚቆጠሩ መሆን
ዘርፉን አላላውስ ያሉ ተግዳሮቶች ሆነዋል፡
፡ የሰለጠነ የሰው ሀይልና የገበያ ትውውቅ
እንዲሁም የሀይል መቆራረጥ ዘርፉን እጅ
ከወርች የያዙት ይመስላል፡፡
በእርግጥ ዘርፉን ለመቀላለቀል በቁጥር
ቀላል
የማይባሉ
የውጪ
ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንቶች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ
ስለመሆናቸው ከስዊድኑ የአልባሳትና ፋሽን
ተቋም H&M አንስቶ እስከ ቱርክና እንግሊዝ
ኩባንያዎች ማምረቻቸውን በኢትዮጵያ
ለማቋቋም
እግራቸውን
ማንሳታቸው
መልካም አጋጣሚ ቢሆንም ለሀገር በቀሎቹ
ትኩረት ማድረጉ እና በዘርፉ እንዲሳቡ
ማድረግ ለነገ የሚባል አይደለም፡፡

የአረንጋዴ ልማት ስትራቴጂ አሁን
ላይ ለኢትዮጵያ የሞት እና የሽረት
ጉዳይ እየሆነ መጥቷል፡፡ የአረንጋዴ
ልማት ስትራቴጂ ትግበራ ዙርያ በአሁኑ
ወቅት በኢትዮጵያ የሚታዩ ጅምሮች
የሚበረታቱ ቢሆንም የሚቀሩ ብዙ
ስራዎች አሉ፡፡ የቀላል እና የረጅም
እርቀት የኤሌክትሪክ ባቡር መስመር
ዝርጋታዎች፤የመካከለኛ
እና
ግዙፍ
የታዳሽ የሀይል ግንባታዎች የዚህ
እስትራቴጂ ከብዙ በጥቂቱ መገለጫዎች
ናቸው፡፡
በሀገራት
እና
በአለም
አቀፍ
ተቋማት ከሚደረጉ እና ከሚወጡ
ህጎች፤ፖሊሲዎችና እና ስትራቴጂዎች
በተጨማሪ በተናጠል ኩባንያዎች እና
ፋብሪካዎች የሚደረጉ ወይም የሚተገበሩ
የአከባቢ ጥበቃ ስራዎች አሁን አሁን
የሁሉንም ቀልብ መሳብ ጀምረዋል፡
፡ የአረንጋዴ ንግድ ወይም ቀጣይነት
ያለው ቢዝነስ ይሉታል፡፡

የአካባቢ ጥበቃ መርሆችን እንዳከበሩ
እንደ መመሪያ ያገለግላሉ፡፡ አንድ ምርት
የአካባቢ ስነ ምህዳርን ከግምት ውስጥ
ካላስገባ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት
ከፍተኛ ነው፡፡
የቆዳ ፋብሪካዎች አካባቢን ከሚበክሉ
የቢዝነስ
ወይም
የኢንቨስትመንት
ተቋማት ውስጥ ይመደባሉ፡፡ አብዛኛውን
ጊዜ እነዚህ የኢንቨስትመንት ተቋማት
በአካባቢ ላይ ብክለትን በማድረስ ስነ
ምህዳርን ሲጎዱ ይስተዋላል፡፡ በዚህም
የተነሳ የአካባቢ ህጎች እነዚህን ተቋማት
ሲያግዷቸው ይስተዋላል ፡፡ ይህ ማለት
ደግሞ ንግዱ ቀጣይ አይሆንም እንደ
ማለት ነው፡፡
ከፍተኛ
የህዝብ
ቁጥር
እድገት
የሚስተዋልባት
የኢትዮጵያ
መዲና
የሆነችው አዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት
ከ2 ሺህ በላይ የሚሆኑ ቀላል እና
ከባድ ኢንዱስትሪዎችን በውስጧ አቅፋ
ይዛለች፡፡
እነዚህ
ኢንዱስትሪዎች
አብዛኞቹ የከተሙት በቀላሉ የውሃ
አቅርቦት ለማግኘትና ፍሳሻቸውንም
በቀላሉ
ለማስወገድ
በሚችሉበት
የመዲናዋ የወንዞች ዳርቻ ነው፡፡ ከእነዚህ
ኢንዱስትሪዎች 90 በመቶ የሚሆኑት
የሚፈጥሩትን ዝቃጭና ቆሻሻ ተገቢ
በሆነ የጥራት ማስወገጃ ሳያከናውኑ ወደ
ወንዞች እንዲፈሱ እንደሚያደርጉ የአዲስ
አበባ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን በቅርቡ
ባወጣው ጥናት አመላክቷል፡፡
በአዲስ አበባ ካሉ ኢንዱስትሪዎች
አብዛኞቹ የሚፈጥሩትን ደረቅና ፍሳሽ
ቆሻሻ ወደ መዲናዋ ወንዞች መልቀቃቸው
የአየር ንብረትን ለማስተካከል፣ የብዝሃ
ህይወትን ለመጠበቅ፣ ለንጹህ የመጠጥ
ውሃ አቅርቦትና እንዲሁም ለመዝናኛነት
ክፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ወንዞች ላይ
ብክለትን በማስከተል ለዚሁ አገልግሎት
እንዳይውሉ እያደረጋቸው ይገኛል፡፡
ማንኛውም
ኢንዱስትሪ
ምርቱን
በሚያመመርትበት ወቅት ሆነ ከምርት
በሁዋላ የሚለቀውን ደረቅና ፈሳሽ
ቆሻሻ አካባቢን በማይጎዳና ስነምህዳሩን
በማያዛባ መልኩ ማስወገድ እንዳለበት
የሚደነግግ ህግና መመሪያ ቢኖርም
ይህ በአንዳንዶቹ ኢንዱስትሪዎች ዘንድ
ተግባራዊ ሲሆን አይታይም፡፡ የተፈጥሮ
ሃብትን በአግባቡ መያዝ እና የልማት
እንቅስቃሴዎችም የተፈጥሮ ሃብትን
ወደ ገጽ 11 ዞሯል

ህዳር

2010 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						

የሴቶች የስራ ፈጣሪነት
ባደጉት አገራት
በሮማን ተገኝ
ካለፉት ጥቂት አስርት አመታት ወዲህ
ሴቶች ከቤተሠብ ኃላፊነትና ልጆችን
ከማሣደግ ባለፈ የተዋጣላቸው የስራ
መሪዎችና ስራ ፈጣሪዎች እየሆኑ
የመምጣታቸው ምስጢር ምን ይሆን
? በልእለ ኃያልዋ አሜሪካ በዚህ ዙሪያ
የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሣየው
ሴቶች ትልልቅ ኩባንያዎችን ከመምራት
ባለፈ በሀገሪቱ ከሚገኙ ከግማሽ በላይ
የሚሆኑ የንግድ ድርጅቶችን በባለቤትነት
የሚያስተዳደሩ እንደሆኑ ያሣያል፡፡
ይኸው ጥናት የሴት ስራ ፈጣሪዎች
ቁጥር መጨመርን አስመልክቶ
ወደ
ስራ ፈጣሪነት እንዲሣቡ ያደረጋቸውን
ምክንያት ሲገልጽ፣
በመጀመሪያ
በቢዝነስ አለም ውስጥ ካሉ የትዳር
አጋሮቻቸው ጋር በመሆን በሚያደርጉት
ተሣትፎ ምክንያት ከቀን ወደ ቀን
የመሣብና
ለንግድ ስራ ያላቸው
ፍቅር ማደግ እንዲሁም ራስን በራስ
የመምራት፣
የራስ አለቃ የመሆንና
ባለሀብት የመሆን ከፍተኛ ጉጉትና
ፍላጎት እንደሆነ ይጠቅሳል፡፡ በዚሁ
በአሜሪካን ሀገር የተካሄደ የጥናቱ
ሌላ ክፍል
እንደሚያሣየው ከ11
በጎልማሣነት እድሜ ከሚገኙ ሴቶች
መካከል አንዱዋ ኢንተርፕረነር ነች ፡፡

አቅርቦት ማዕቀፍ ማበረታታትና ለስራ
ፈጠራ ያላቸውን ተሳትፎ ማጠናከር
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሰው ሀብት
ልማትን ማጠናከር እንደሆነ ጥናቶች
ያረጋግጣሉ፡፡
በአሜሪካን ሀገር የተካሄደ ሌላ አንድ
ጥናት እንደሚያሳየው
ስኬታማ ሴት
ስራ ፈጣሪዎች (ኢንተርፕረነርስ) ወደ
ንግድ ስራ ከመግባታቸው አስቀድሞ
በሌላ ስራ ላይ ከ6 አመት በላይ ያሣለፉ
እንደሆኑ ፣ ቀደም ብለው ሲሠሩት
በነበረው ስራ ያልተሠደሠቱ ፣ እንደዚሁም
በውስጣቸው በነበረ የስራ ፈጣሪነት እና
ባለሀብት ሆኖ የመገኘት ስሜት መገፋፋት
ዋናዎቹ ሲሆኑ ፣የብዙዎቹ የእድሜ
ክልል ሲታይም ከ40-60 ዎቹ የሚገኙ
እንደሆኑ ያመለክታል፡፡
በተለይም ደግሞ ሴቶችን በተለይ
የፋይናንስ
አቅርቦት
ማዕቀፍ
ማበረታታትና ለስራ ፈጠራ ያላቸውን
ተሳትፎ ማጠናከር በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ የሰው ሀብት ልማትን
ማጠናከር
እንደሆነ
ጥናቶች
ያረጋግጣሉ፡፡
በአለም አቀፍ ደረጃ የተካሄደው ሌላኛውና
ሁለተኛው በሴት ስራ ፈጣሪዎች ዙሪያ

ከበፊቱ በተሻለ አሁን አሁን ባደጉት
አገራት የተሻለ ደረጃ ላይ የደረሠ
መሆን መቻል ይህም የስኬታቸው
አንዱ ምንጭ እንደሆነ ታውቋል ፡፡
ለአብነት
የኬንያን
ተሞክሮ
እንመልከት፡፡
የኬንያ
የሴት
ኢንተርፕራይዞች የተሻለ ለማደግ
ዕድል
ቢኖራቸውም
እንኳን
በሚያጋጥሟቸው
የተለያዩ
መሰናክሎች
ምክንያት
ማደግ
የሚገባቸውን
ያህል
እያደጉ
እንዳልሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ፡፡
ከነዚህም መሰናክሎች አንዱ ሴቶች
ለመሬት ይዞታና ንብረት ባለቤትነት
ያላቸው አነስተኛ ተደራሽነት በዋናነት
ይጠቀሳል ፡፡ በኬንያ ከተሰጠው
የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ውስጥ
አንድ በመቶው ብቻ በሴቶች ባለቤትነት
የተመዘገበ ሲሆን ፣ ከ5-6 በመቶው
የሚሆነው ደግሞ ከወንዶች ጋር በጋራ
ስም የተመዘገበ ነው ፡፡
ሴቶች በስማቸው የተያዘ የመሬትና
የንብረት ይዞታ የላቸውም ማለት ደግሞ
የንግድ ስራቸውን ለማስፋፋት ከባንክ
ገንዘብ ለመበደር አይችሉም ማለት
ነው ፡፡ እንዲህ አይነቱ ከባህልም ሆነ
ከህግ ማዕቀፍ የሚመነጩ ችግሮች

በአሜሪካ በሴቶች ባለቤትነት የሚተዳደሩ
ድርጅቶች ወንዶች ከሚያስተዳድሯቸው
የንግድ ድርጅቶች በላይ ከእጥፍ በላይ
ፈጣን ዕድገት አላቸው፡፡ ላለፉት ሶስት
አስርት አመታት በአሜሪካ በሴቶች
የሚተዳደሩ ድርጅቶች 23 በመቶ ዕድገት
ያሳዩ ሲሆን ፣ በወንዶች የሚተዳደሩት
ደግሞ የዕድገት ምጣኔያቸው 9 በመቶ
ብቻ ነበር፡፡ እነዚሁ በሴት ባለቤትነት
የሚተዳደሩ
ድርጅቶች
ለአጠቃላይ
የአሜሪካ ኢኮኖሚ ከ3 ትሪሊዮን ዶላር
በላይ ድርሻ ያበረከቱ ሲሆን ፣ ከ23
ሚሊዮን በላይ የስራ ዕድሎችንም
ፈጥረዋል፡፡
በትሪሊዮን የሚቆጠር
ዶላር ታክስ በማስገባትም በአሜሪካ
ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ድርሻ እያበረከቱ
ይገኛሉ፡፡
ትንበያዎች እንደሚያሳዩትም በአሜሪካ
ለወደፊት አዳዲስ ስራዎች ይፈጠራሉ
ተብሎ የሚታመነውም በእነዚሁ በሴቶች
በሚተዳደሩ የቢዚነስ ተቋማት ነው፡፡
በካናዳም ቢሆን 47 በመቶ የሚሆኑት
አነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች
የሚመሩት በሴቶች ነው ፡፡
በ2004
የወጣ አንድ መረጃ እንደሚያሣየው
በካናዳ 70 በመቶ የሚሆኑት አዳዲስ
ኢንተርፕራይዞች የተጀመሩት በሴቶች
ነው፡፡
በእነዚህ ባደጉ ሀገሮች የሚታየው
ተጨባጭ ሁኔታም በማደግ ላይ ባሉ
ሀገሮች ለሴቶች ዕድሉ ቢመቻችላቸው
ኢኮኖሚው ላይ ጉልህ ሚና ሊጫወቱ
እንደሚችሉ ያሳያል፡፡ በመካከለኛው
ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ በ1228
የሴት ድርጅቶች ላይ በተጠናው ጥናት
በተባበሩት የአረብ ኤምሬትስ 33 በመቶ
የሚሆኑት
እያንዳንዳቸው
በአመት
ከ100፣000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ
የሚያስገኙ የተደራጁ የንግድ ድርጅቶች
እንደሚመሩ
አሳይቷል፡፡
በኢኮኖሚ
አቅም የፈጠሩ ሴቶች ለየሀገሮቻቸው
አኮኖሚያዊ ዕድገት እርሾ መሆናቸውን
ጥናቶች
ያመለክታሉ፡፡
ምክንያቱም
ሴቶች ያገኙትን ገንዘብ መልሰው
የሚያውሉት
በልጆቻቸው ጤና፤
ምግብና ትምህርት ላይ በመሆኑ ነው፡፡
በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለውን
የሀብት ልዩነት ማጥበብና የሴቶች
የአኗኗር
ሁኔታ
ማሻሻል
አዋጭ
ኢኮኖሚክስ ነው የሚባለውም ለዚሁ
ነው፡፡ሴቶች
በአነስተኛና
መካከለኛ
ኢንተርፕራይዝ ተደራጅተውም ሆነ
በግል በመንቀሳቀስ የንግድ ድርጅቶችን
ፈጥረው ለማሳደግ የሚችሉት ደግሞ
ምቹ ሁኔታዎች ሲኖሩ ነው፡፡ የገንዘብ
ተደራሽነት አዲስ ለሚፈጠሩ ድርጅቶች
ብቻ ሳይሆን ነባር ድርጅቶችም ቀጣይነት
ያለው ዕድገት ለማረጋገጥ እንዲችሉ
ዋናው ግብዓት ነው፡፡
በተለይም
ደግሞ ሴቶችን በተለይ የፋይናንስ

የወጣ መረጃ በአነስተኛና በመካከለኛ ገቢ
ያላቸው ሀገራት ፣ ለምሣሌም ሩሲያና
ፊሊፒንስን በመሣሠሉት ሀገራት ያሉ
ሴቶች ከፍተኛ ገቢ አላቸው ከሚባሉት
ከነቤልጀየምና ሲዊድንን ሴቶች ጋር
ሲወዳደሩ ወደ ግል ስራ የመግባት
ፍላጎታቸው
የሚያዘነብለው
ገና
በወጣትነት እድሜያቸው ላይ መሆኑን
ያሣያል፡፡ድሀና መካከለኛ ገቢ ያላቸው
ሀገራት ሴቶች ደግሞ በሚያገኙት ገቢ
አነስተኛ መሆን ሳቢያ ተጨማሪ የገቢ
ምንጭ ለመፍጠር በማሠብ ተጨማሪ
የስራ መስክን እንዲፈጥሩ ይገደዳሉ ፡
፡
ባለቻቸው ትርፍ ሰአትና ከስራ
ውጪ ከሚሠሩት ስራ ጋር አዳምረው
በመስራት
የስራ
ፈጣሪነታቸውን
ያጎለብቱታል እንዲያ እንዲያ እያሉ
እንግዲህ ከፍ ወዳለ ደረጃ ይደርሣሉ
ማለት ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት ሴቶች ከቤት ውስጥ
ቢዝነስ ባለፈ ብዙውን ጊዜ በሴቶች
በማይደፈሩ
እንደ
ኮንስትራክሽን፣
አምራችነት፣ በስነ ሕንፃ ምህንድስና
ዘርፎች እየተሣተፉም ነው፡፡ የቅርብ ጊዜ
መረጃዎች እንደሚያሣዩት ከሆነ ሴቶች
በግሩፕ ወይንም በማህበር የመስራት
ልምድ ማዳበር መቻላቸው፣ እንደዚሁም
ኔት
ወርክ
ማድረግ
መቻላቸው
ለስኬታቸው አንዱ ምስጢር እየሆነ
መምጣቱን ጥናቱ ያሣያል፡፡
ሴት
ስራ
ፈጣሪዎችን
ከሚያበረታታቸው
ወይንም
ተስፋ
ከሚያስቆርጡዋቸው ዋነኛ ምክንያቶች
መካከል ደግሞ የካፒታል ወይንም
የፋይንናስ
ምንጫቸው
ነው፡፡
አብኛዎቹ ቢዝነሳቸውን ለመጀመር
የሚያስፈልጋቸውን
ካፒታል
ለማግኘት ራሳቸው ከቆጠቡት አለያም
ከቤተሠብ ከጓደኛ በሚያገኙት የገንዘብ
ድጋፍ ወይንም አሁን አሁን ደግሞ
ከባንክ ተበድረው የመስራቱ ሁኔታ

ታዲያ በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት
ያሉ ስራ ፈጣሪ ሴቶች እንዳይበረታቱ
እንቅፋት እየሆነ ይገኛል ፡፡ ከፋይናንስ
ችግር ሌላ የኬንያ ሴት ኢንተርፕረነሮች
የሚያጋጥማቸው
ችግር
የፍትህ
ተደራሽነት ነው፡፡ የውል አለመፈጸም
ጉዳይ
ጋር
በተያያዘ
እንዲሁም
በሰራተኞች
መካከል
የሚፈጠሩ
አለመግባባቶችን ወደ ፍ/ቤት መውሰድ
እንደ በርካታ
የአፍሪካ ሀገሮች
ኬንያ ውስጥም በጣም ጊዜ የሚፈጅና
በወጪም በኩል ለአነስተኛና መካከለኛ
ሴት ኢንተርፕረነሮች ፈታኝ ጉዳይ ነው፡
፡
ብዙዎቹ ሴት ስራ ፈጣሪዎች ከወንዶች
ሁለት እጥፍ አለያም እኩል ያህል
አዲስ
ቢዝነስን
ለመጀመር
ስጋት
አያድርባቸውም፣
ይልቁንም
ሠፋፊ
ሀሳቦችን በማመንጨት ፣ ሀሳባቸውን
በማጋራት
ሌሎችም
ተጠቃሚ
የሚሆኑበትን የሚሆኑበትን መንገድ
ይከፍታሉ
ይጠቁማሉ፡፡
ይህም
የስኬታቸውን አንዱ አካል ነው፡፡
ሴቶች ከሁሉም ከሁሉም
በራስ
ባለቤትነት ስር ሆኖ የሚቆጣጠሩት
የሚያስተዳድሩት የግል ቢዝነስ ተቋም
ባለቤት መሆን በእጅጉ ያስደስታቸዋል፣
ያበረታታቸዋል፡፡ በሌሎች ስራ ፈጣሪ
ሴቶች የሚያዩዋቸው መልካም ጅምሮች
የመነቃቃት ስሜት ስለሚፈጥርላቸው
ወደ ስኬት ማማ እንዲወጡ አግዞአቸዋል
ይላል ጥናቱ ፡፡
የትላልቅ ቢዝነስ መሪና ባለሀብት
የሆኑ ሴቶች በህብረተሰቡ ውስጥ
በሚታዩ
ችግሮችን
ለመቅረፍ
በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይሣተፋሉ፣
ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ይህም ሰፊ
እውቅናና
ከበሬታን
ከማህበረሰቡ
እንዲያገኙ ስለሚረዳቸው ቢዝነሳቸውም
በዛው ልክ እያደገና እየተስፋፋ ይሄዳል፡፡

ገጽ 8

የወጪና ገቢ...

(ከገጽ 6 የዞረ)

የኢትዮጵያ ኤክስፖርት (የወጪ ንግድ)
ችግር ለዓለም ገበያ የምታቀርባቸው
ምርቶች
የዋጋ
ውድነት
ሳይሆን
ገበያው የሚፈልገውን ምርት በጥራትና
በብዛት ዘላቂነት ባለው መልኩ ማቅረብ
ካለመቻል ጋር የተያያዘ መሆኑን የዘርፉ
ባለሙያዎች ይገልጻሉ፡፡
የመገበያያ
ገንዘብ
የምንዛሪ
ዋጋ
መውረድ ከኤክስፖርት አኳያ ሊያስገኝ
የሚችለው ጥቅም እንደተጠበቀ ሆኖ
በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ከውጭ በሚገቡ
ምርቶች፣ እንደዚሁም የውጭ ጥሬ
ዕቃዎችንና ግብዓቶችን ተጠቅመው ሀገር
ውስጥ በሚመረቱ ምርቶች ላይ የሀገር
ውስጥ የዋጋ ንረትን እንደሚያስከትል
የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡
ይህ ሁኔታ የዋጋ ግሽበትን፣ የዜጎችን
የመግዛትና የመቆጠብ አቅምን በማዳከም
ከቁጠባ የሚገኘውን ኢንቨንስትመንት
በእጅጉ
ይጎዳል
የሚሉት
እነዚህ
ምሁራን፣ የጥቂት ኤክስፖርተሮችን
ምርታማነት ለመጨመር ታስቦ ሥራ
ላይ የዋለው የምንዛሪ ለውጥ ከግምት
ያላስገባው አምራቾችን ነው፡፡
የግብርና
ውጤቶችን
የሚያመርቱ
ገበሬዎች
ምርታቸውን
በብዛትና
በጥራት እንዲያሳድጉ የግብርና ግብዓት
ባልተሟላላቸው ሁኔታ ኤክስፖርተሩ
በምን ዓይነት ሁኔታ ወደ ውጭ
የሚልከውን ምርት ከፍ እንዲያደርግ
እንደሚጠበቅ ከብሔራዊ ባንክ በስተቀር
ለሌሎች ግልጽ አይደለም፡፡
በእርግጥ ኤክስፖርተሩ በሚመቻችለት
ብድር
ከፍተኛ
ምርት
ከአምራቹ
ለመሸመት የመግዛት አቅሙ በ15
በመቶ የተዳከመውን ብር ከፍ አድርጎ
የተሻለ ዋጋ በመስጠት ሊገበይ ይችላል፡
፡ ነገር ግን አምራቹ ገበሬ ከሽያጩ
በሚያገኘው ገንዘብ የሚያስፈልጉትን
መሠረታዊ የፍጆታ ዕቃዎችና የግብርና
ግብዓቶች ለመግዛት ወደ ገበያ ሲዘልቅ
ከምንዛሪ ለውጡ ጋር በተያያዘ ሁሉም
ሸቀጦች ላይ ከአራትና አምስት እጥፍ
በላይ የዋጋ ጭማሪ ተደርጎባቸው
ያገኛቸዋል፡፡ ከዚህ ገበሬ በሚቀጥለው
የምርት ወቅት የተሻለ ምርታማነት ነው
ወይስ የምርት መቀነስ ነው የሚታየው?
መንግሥት
ቅድሚያ
ለግብርናው
ምርታማ አለመሆን ምክንያት የሆነውን
ችግር በዘላቂነት ሳይፈታ ኤክስፖርትን
ለማበረታታት በሚል ሰበብ የብርን
የመግዛት አቅም በየጊዜው የመቀነሱ
ጉዳይ ከጥቅሙ ይልቅ የሚያስከትለው
ኢኮኖሚያዊ
ጉዳት
እንደሚያመዝን
በቅርቡ የምናየው ይሆናል፡፡ ሀገሪቷ
ለውጭ ገበያ የምታቀርባቸው ምርቶች
ይቅርና
በሀገር
ውስጥ
ሊሸፈኑ
የሚገባቸው እንደ ስኳርና ስንዴ ያሉ
ምርቶች በውጭ ምንዛሪ እየተገዙ
የሚገቡበት ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ
ሳይቀረፍ የብር የምንዛሪ ተመንን
መቀነስ ብልህ እርምጃ አይመስለንም፡፡
ሀገሪቱ በአውሮፓም ሆነ በአሜሪካ
ገበያ ውስጥ ምርቶቻቸውን ከቀረጥና
ከኮታ ነፃ እንዲያስገቡ ከተፈቀደላቸው
ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት
አንዷ ብትሆንም በአሜሪካ አጎአ (Africa Growth and Opportunity
Act–AGOA) በመባል በሚታወቀው
ዕድል፣ በአግባቡ ተጠቅማለች ማለት
አይቻልም፡፡
በኢኮኖሚያቸው ደካማ የሆኑ አገሮች
በአውሮፓ
ገበያ
ውስጥ
ከጦር

መሣሪያ ውጭ (Everything Except Arms) ሁሉንም ምርቶቻቸውን
ያለገደብና ከቀረጥ ነፃ እንዲያስገቡ
ሁኔታዎች
ቢመቻቹም
ኢትዮጵያ
በዚህ የኤክስፖርት ማበረታቻ ዕድልም
ተጠቃሚ አልሆነችም፡፡
የአጎአ ዕድል እንዲራዘም የአሜሪካ ሕግ
አውጪ ምክር ቤት ቢወስንም ባለፉት
ሦስት ዓመታት ኢትዮጵያ በዕድሉ
መጠቀሟ ቀርቶ አጠቃላይ የኤክስፖርት
ገቢዋ ክፉኛ እያሽቆለቆለ አሁን ካለበት
2.9 ቢሊዮን ዶላር ላይ ቆሞአል፡፡
መንግሥት
በኤክስፖርት
ዘርፍ
በተለይ በማዕድኑ ዘርፍ የሚታየውን
ስር የሰደደ ዘርፋና ሙስና ማስቆምን
ቀዳሚ እርምጃው ማድረግ ሲገባው
የብር የምንዛሪ ተመንን መቀነሱ ተገቢ
አልነበረም የሚባለው ከዚህ እውነታ
በመነሳት ነው፡፡
ከኤክስፖርት ጋር በተያያዘ የፌዴራል
የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን
ባደረገው ጥናት ጥቂት የማይባሉ
ባለሃብቶች ከኤክስፖርት በኋላ የውጭ
ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ የማያስገቡ
መሆናቸውን፣ እንዲሁም ለኤክስፖርት
ካስመዘገቡት በላይ ምርት ወደ ውጭ
በመላክ የልዩነቱን ገቢ ኪሳቸው የሚከቱ
መሆኑን አመልክቷል፡፡ከዚሁ የወጪና
ገቢ ንግድ ሚዛን መዛባት ጋር በተያያዘ
ማንኛውም ገቢ የሚያገኝ ዜጋ ግብር
መክፈል እንዳለበት በሕግ የተደነገገ
ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግብርና
ታክስ የመስብሰብ ኃላፊነት የተሰጠው
የኢትዮጵያ
ገቢዎችና
ጉምሩክ
ባለሥልጣን ከባድ ፈተና እንደሆነበት
ገልጿል፡፡
የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ
ሞገስ ባልቻ የባለሥልጣኑን የአራት
ወራት (የመጀመሪያው ሩብ ዓመት)
የሥራ አፈፃፀም አስመልክቶ ህዳር 13
ቀን 2010 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ
ባለስልጣኑ ለመሰብሰብ ያቀደው ገቢ 72
ቢሊዮን ብር ቢሆንም የተገኘው ገቢ ግን
63 ቢሊዮን ብር መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ ከፍተኛ የሆነ
ችግርና ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል
ስጋት እንዳላቸው ዋና ዳይሬክተሩ
ጠቁመው፣ ጉልበት ያለው ግብር
የማይከፍልበት አሠራር መበራከቱንና
ሕግ የሚጥሱትን ተከታትሎ መስመር
ከማስያዝ አንፃር ውስንነት እንዳለም
አረጋግጠዋል፡፡
ባለስልጣኑ ጤናማ የገቢ አስባሰብ
ሥርዓት ቢኖር ኖሮ በሩብ ዓመቱ 33
በመቶ ያህሉን መስብሰብ እንደነበረበት
ያስታወሱት አቶ ሞገስ፣ አፈፃፁሙ
ከእቅዱ 27 በመቶ ያህሉን ማሳካቱን
ገልጸዋል፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት
ባለስልጣኑ
ለዓመቱ
እንዲሰብበስብ
ያፀደቀው የግብር ገቢ 199.11 ቢሊዮን
ብር ሲሆን ባለሥልጣኑ ይህን እቅድ
ወደ 230 ቢሊዮን ብር ለማሳደግ ግብ
አስቀምጦ ነበር፡፡
ይሁንና የወጪና የገቢ ንግዱ ግብይት
በተዛባበት፣
ጉልበት
አለኝ
ብሎ
የሚመካው
ግብር
የማይከፍልበት
አሠራር
በሰፈነበት፣
እንዲሁም
ኮንትሮባንድና ሕገ-ወጥ ንግድ በነገሰበት
ሁኔታ ባለስልጣኑ ያቀደው የተለጠጠ
ገቢ
ቀርቶ
ፓርላማው
ያፀደቀው
የግብር ገቢ እቅድ ሙሉ ለሙሉ ግቡን
መምታቱንም አፉን ሞልቶ መተንበይ
አይቻልም፡፡

የመንግስት-የግል...

(ከገጽ 2 የዞረ)

ዘርፍ
እራሱን
ከዚሁ
የመንግስት
አቅጣጫ ጋር ማስማማት ይጠብቀዋል፡፡
ግርማ አመንቴ (ዶ/ር) የመንግስት
ልማት ድርጅቶች ሚኒስትር ከግሉ ዘርፍ
ጋር በጋራ የምንሰራቸው ኘሮጀክቶች
ይኖሩናል ብለዋል፡፡ በየትኞቹ የኘሮጀክት
ዘርፎች ላይ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ የንግዱ
ማህበረሰብ
መረጃውን
ለመከታተል
ጥረት ማድረግ ያስፈልገዋል፡፡
ለአብነት የከስም ስኳር ኘሮጀክት አካል
የሆነውን ስራ እንዲሰራ አሚባራ የእርሻ
ልማት ኩባንያ ከስኳር ኮርፓሬሽን ጋር
የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል፡፡
አሚባራ አምና ለሀገሪቱ ስኳር ሲያቀርብ
የነበረ ድርጅት ነው፡፡ በሌሎቹም በመንገድ፣
ባቡር ወይም በሀይል መሰረተ ልማት
ግንባታም የግሉ ዘርፍ እንደሚሳተፍባቸው

ይጠበቃል፡፡
በቅርቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
በፋይናንስ ተቋማት መመሪያ ላይ አንዲት
ንዑስ አንቀጽ ጨምሮባታል፡፡ የባንኮችን
ኢንቨስትመንት ሊያሰፋ የሚችል መመሪያ
ቁጥር 588/65/2017 ቢኖርም ንዑስ
አንቀጽ 4.7 ላይ ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊ
ሲሆን የባንኮችን የካፒታል ጣሪያ ገደብ
ሊያነሳ ይችላል የሚል ነው፡፡
እንደባለሙያዎች
አንደበት
ይኸች
ማሻሻያ አንቀጽ አዲሱ አዋጅ የግሉን
ዘርፍ
በመንግስት
ኢንቨስትመንት
ላይ የመሳተፍ እድል ከፋች ሊሆን
እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል፡
፡ ባንኮች አሁን ላይ ከተጣራ ሐብታቸው
እስከ 10 በመቶውን ለግሉ ዘርፍ
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ንግድና ልማት		

የኢትዮ - ኖርዌይ ትብብር
ከየት ወዴት!

ህዳር 2010 ዓ.ም.

የቻይና “መቀነተ መንገድ”
መዋዕለ ንዋይ መፍሰስ
ጀምሯል
ሪፓርት: ኢትዮጵያ ከተጠቃሚዎች ዝርዝር ውስጥ አለችበት

በተሾመ ገብረ ሥላሴ

በሸዋፈራው ሽታሁን
የቻይና መዋዕለ ንዋይ ኢትዮጵያን ጨምሮ
ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትንም የሚያነቃቃ
የመቀነተ- ጎዳና ኘሮጀክት በስራ ላይ
ይገኛል፡፡ በዚሁ አንድ ቀበቶ አንድ ጎዳና
በተሰኘ በኤስያዋ ሀገር ተነሳሽነት እየተሰራ
የሚገኘው “የኘሮጀክት ማራቶን” በተለይ
የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢንቨስትመንቱ
ወንዝ ዋናተኛና ከውሀው የሚቋደሱ ባለ
ተስፋ ሀገራት ናቸው ብሎአል-አንድ
ሪፓርት፡፡
ሪፓርቱ “ቀበቶና ጎዳና” እድልና ፈተናው
ተስፋውና አደጋው በቻይና በአዲሱ
የሀገር መንገድ የሚል ርዕስ ያለው ነው፡
፡ የኘሮጀክቱ ረዳትና የሪፓርቱ ፀሐፊ ባከር
ሚኪንዜ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣
ጅቡቲና ግብጽ በኘሮጀክቱ ሞክረ ሐሳብ
መዝገበ ላይ ስማቸው ከሰፈረላቸው ዋነኞቹ
ናቸው፡፡ ከፍሬው ለመቃመስ፡፡

ኖርዌይ በሰሜን አውሮፓ ስካንዲኔቪያ
ልሣነ-ምድር ውስጥ ካሉ የበለጸጉ
አገሮች አንዷ ናት። ጠበብ ብሎ
በረጅሙ የተዘረጋ መልዓ ምድር ባለቤት
ስትሆን በስተምስራቅ ከስዊድን ጋር
ሰፊ ድንበር ትጋራለች። በስተሰሜን
ምሥራቅ ከዴንማርክ ጋር የሚዋሰን
የድንበር ይዞታም አላት። አብዛኛውን
አካሏን በውሃ የተከበበች ወይም ከውሃ
የተጎራበተች ናት ማለት ይቻላል።
በሰሜን የባረንትስና ኖርዌጅያን ባህር
እንዲሁም የአርክቲክ ውቅያኖስ ዙሪያዋን
ተንሰራፍተዋል።
“የሠማይ
ጠቀስ
ተራሮች እናት!” ይሏታል። አስደናቂና
ዕይታን የሚስቡ ሸለቆዎቿ ከባህር ሰርጥ
ጋር ተዋህደው ልዩ መስህብ ሆነዋታል።
ይህም የበርካታ ቱሪስቶችን ቀልብ
ስቦላታል።
የዓሣ
ኢንዱስትሪዎቿ
ለኢኮኖሚዋ
የጀርባ
አጥንት
ናቸው።
በተለያየ
መልክ የሚዘጋጀው የዓሣ ምርቷ
በመላው ዓለም በእጅጉ ተወዳጅ ነው።
ፔትሮሊየምና የተፈጥሮን ጋዝ ወደ
ውጭ በመላክ ሰፊውን ኢኮኖሚዋን
ትደጉማለች። ይህም ሆኖ በውሃ ኃብት
በእጅጉ የበለጸገች በመሆኗ አብላጫውን
የኃይል ፍላጎት የምታሟላው በወንዞቿ
ላይ በገነባቻቸው የኃይል ማመንጫዎች
ነው። ብረት፣ መዳብ፣ አልሙኒየም፣
ኳርትዝ፣ ዚንክ፣ የተፈጥሮ ከሰል፣
ቻልክ፣ ዴሉማይትና ሌሎች ምጣኔ
ሃብቷን የምትደጉምባቸው የተፈጥሮ
ኃብቶች ናቸው።
ኖርዌይ በዓየር ብክለት ብዙ አስተዋጽኦ
ሳይኖራት የዓየር ብክለት በፈጠረው
ቀውስ ጉዳት ላይ የወደቀች አገር ናት።
ሳልፈር ዳይኦክሳይድን የያዘ የአሲድ
ዝናብ ያጠቃታል። ይህም የኢኮኖሚዋ
የጀርባ አጥንት በሆነው የዓሣ ምርቷና
በውብ ደኖቿ ላይ ከፍተኛ ጉዳት
ያደርሳል። አካባቢ ጥበቃ ለኖርዌይ
የኅልውናዋ ጉዳይ ከሆነ ውሎ አድሯል።
ኖርዌይ ከኢትዮጵያ ጋር የመሠረተችው
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከግማሽ ምዕተ
ዓመት በላይ ዘልቋል። በ1950 ዓ.ም
በኖርዌይ
ወንጌላውያን
የተጀመረው
የሁለቱ
አገራት
ግንኙነት
ወደ
ዲፕሎማሲው
ተሻግሮ
በሁለተኛው
የዓለም ጦርነት ጣሊያን ኢትዮጵያን
በወረረችበትና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ
ለንደን
በስደት
በነበሩበት
ወቅት
የኖርዌው ንጉሥ ኦላቪ ንጉሡ ካሉበት
ሥፍራ
በመምጣት
እንደጎበኟቸው
በታሪክ ተዘግቦ ይገኛል። ከነጻነትም በኋላ
የሁለቱ አገሮች ነገሥታት አንዳቸው
ወደ ሌላኛው አገር በመጓዝ ኦፊሴላዊ
ጉብኝት አድርገዋል።

የንግድ ግንኙነት
ባለፈው ወር
ቡድን ወደ
በኢትዮጵያ
ምቹ ሁኔታ

የኖርዌይ የንግድ ልዑካን
አዲስ አበባ በመምጣት
ያለውን የኢንቨስትመንት
ጎብኝቷል። የአዲስ አበባ

ንግድና
የዘርፍ
ማኅበራት
ምክር
ቤት “የኢትዮጵያና ኖርዌይ ትብብር
እንዲሁም የቢዝነስ ዘላቂ መፍትኼ”
በሚል
ርዕስ
ባዘጋጀው
የንግድና
ኢቨስትመንት ሴሚናር ላይ በመገኘት
ልምዱን አካፍሏል። በተለይም የግሉ
ዘርፍ በኢንዱስትሪና ማኑፋክቸሪንግ
የምርት ሂደት በአካባቢና ዓየር ብክለት
ላይ ሊወስዳቸው በሚገቡ እርምጃዎች
ላይ ሃሳብ ተለዋውጧል። በዚህ ሴሚናር
ላይ የመንግሥት ተወካዮች፤ የአዲስ አበባ
ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት
የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት፤ በጨርቃ
ጨርቅ፣ በቆዳ፣ በቢራና በመሳሰሉ
ምርቶች የተሠማሩ ኢንዱስትሪዎችና
ፋብሪካዎች ተገኝተዋል። ይህን የሁለቱ
አገራት የቢዝነስ ኩባያዎች ሴሚናር
በንግግር የከፈቱት የኢፌዲሪ ኢንዱስትሪ
ሚኒስትር አቶ አህመድ አብተው
አጽንኦት በሰጡበት ንግግራቸው፡“ኢትዮጵያ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ አፈጻጸም
ስትራቴጂ ነድፋ እየተገበረች ያለች
አገር ናት። በ2025 ስኬቱን ለማየት
ግብ አስቀምጣለች። የዓየር ንብረትን
ታሳቢ ያደረገ ኢኮኖሚ የኅልውናችን
ጉዳይ እንደሆን በማመን በትጋት
እየሠራን ነው። እየገነባን ያለነው ከዚህ
ጋር ተመጋጋቢ የሆነ ኢኮኖሚ ነው።
የኤሌክትሪክ ባቡሮቻችንና የኃይድሮ
ኤሌክትሪክ ግንባታችን የዚሁ ውጥናችን
አካል ናቸው።” ብለዋል።
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበር
ምክር ቤት የከተማችን ብሎም የአገራችን
የንግድ ሥነ-ምህዳር የተቃና እንዲሆን
ከሚያደርጋቸው
እንቅስቃሴዎችና
ለአባላቱ ከሚሰጣቸው ሥልጠናዎች
ጎን
ለጎን
በኩባንያዎች
መልካም
አስተዳደርና በንግድ ሥነ-ምግባርም ላይ
አትኩሮ እየሠራ እንደሚገኝ በመክፈቻ
ንግግራቸው የገለጹት የምክር ቤቱ
ፕሬዝዳንት አቶ ኤልያስ ገነቲ ለአረንጓዴ
ኢኮኖሚ መስፈን ከሚመለከታቸው ጋር
አብረው እንደሚሰሩ አስታውቀዋል።
“ከአራት መቶ በላይ የሚሆኑ የንግድ
ምክር ቤታችን አባል ኩባንያዎች
አረንጓዴ ኢኮኖሚን ተግባራዊ አድርገው
በጽንሰ ሃሳቡ በመመራት ላይ ይገኛሉ።
በዚህም አሠራራችን በአገር ዓቀፍ
ደረጃ ለተያዘው ግብ የድርሻቸውንን
እያበረከትን ነው።
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት
ምክር ቤት የንግዱን ማኀበረሰብ አቅም
ለመገንባት በሚያደርገው እንቅስቃሴ
ከተያያዥ ሥልጠናዎች ጋር የአረንጓዴ
ኢኮኖሚ ግንዛቤን ለመፍጠር ጥረት
ያደርጋል።” ሲሉ ምክር ቤቱ እያደረገ
ያለውን ጥረት አስታውሰዋል። የኖርዌይ
ንግድ ልዑካን ቡድን መሪና የቬርክ
ኩባንያ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሚስስ
ቪቤኬ ማድሰን በኢትዮጵያ የሚመረቱ
የግብርና ውጤቶች በኖርዌይ ከፍተኛ

ተወዳጅነት እንዳላቸው በተለይ ቡና፣
አበባና የማር ምርቶች ዕለት ተዕለት
ከነዋሪዎች ቤት የማይጠፉ ፍጆታዎች
መሆናቸውን አስታውሰው ከዚህ የንግድ
ትስስር ባሻገር ኢትዮጵያና ኖርዌይ በጋራ
መሥራት የሚገባቸው ትልቅ አጀንዳ
ከፊታቸው መቀመጡንም ተናግረዋል።
“ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ምክንያት
ኢትዮጵያና ኖርዌይ ዘመናትን ያስቆጠረ
መልካም ወዳጅነትና ግንኙነት ያላቸው
አገራት በመሆናቸው ነው። ሁለቱ አገራት
ከካርቦን ልቀት ነጻ የሆነች ምድርን
በመፍጠር ረገድ የመፍትኼው አካል
ለመሆን ያላቸውን ፍላጎት በጥምረት
ማሳየትና አብሮ መሥራት አስፈላጊ
በመሆኑ ነው።” ሲሉ የጉዟቸውን ዋና
ዓላማ አስታውቀዋል።

የዘላቂ ንግድ ልማት ትብብር

በዚህ ሴሚናር በባህሪያቸው በአካባቢ
ብክለት ረገድ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ
የሚችሉ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ
ኩባንያዎች
ቴክኖሎጂን
በመጠቀም
እንዴት አካባቢን ከብክለት መጠበቅ
እንደቻሉ ልምዳቸውን አጋርተዋል።
በተጨማሪም ከኅብረተሰቡ ጋር ባላቸው
የንግድ መስተጋብር ካካበቱት ኃብት ላይ
ለማኅበረሰቡ ልማትና ዕድገት ያበረከቱት
አስተዋጽኦ በተሞክሮነቱ ተወስቷል።
የኢትዮጵያ ሌዘር ኢንዱስትሪ ዋና
ሥራ አስፈጻሚ አቶ መሃመድ ሰይድ
የኩባንያቸውን ልምድ ባካፈሉበት ወቅት
ባደረጉት ንግግር፡“ምርቶቻችንን ለዓለም አቀፍ ገበያ
በዋናነት
በአውሮፓ፣
በቻይናና
የመሣሰሉት
አገሮች
እናቀርባለን።
የምርታችን አንዱ መሥፈርት ዘላቂነት
ያለውና ከተፈጥሮ ጋር የተስማማ ምርት
ማምረት ነው። ይህ ማለት ተቀባይነት
ያለውና አሁን ዓለም ሁሉ እየተከተለው
ያለው አቅጣጫ ነው። ይህንን ሳያሟሉ
ዓለም አቀፍ ገበያውን እቀላቀላለሁ
ማለት የሚቻል አይደለም።”
ዘላቂ ምርት ማምረት የሚቻለው ዘላቂ
ጥቅማችን
የሚቀጥለው
ኅብረተሰቡ
ሲኖር ነው። የኅብረተሰብ ደኅንነት
ካልተጠበቀ ሸማች አይኖርም። ምቹ
የመኖሪያ አካባቢ ጤንነቱ የተጠበቀ
ዓየር ከምንሸምተው ቁስ በላይ ነው።
ሁላችንም ሸማችም አምራችም የዚህች
ምድር ነዋሪዎች ነን። የአካባቢ ጥበቃና
የዓየር ንብረት ጉደይ የኅልውናም ጉዳይ
በመሆኑ ዓለም አንድ ላይ ሊያቀነቅንለት
የሚገባ ነው።
አቶ ተስፋዬ በቀለ በኦሮሚያ ክልል ቦረና
ዞን ጉጂ ወረዳ ውስጥ በኢንቨስትመንት
ባገኙት የእርሻ መሬት ቡና አብቅለውና
አልምተው ውጭ ይልካሉ። በምድራችን
ላይ እየታየ ያለው የዓየር ንብረት
ወደ ገጽ 1ዐ ዞሯል

ሪፓርቱ ይናገር ቀጥሏል-ያልጠና የሐይልና
የትራንስፓርት ዕድገት ባለበት አፍሪካ
የቻይናን ተከታታይ የንዋይ ፍሰትን
ይፈልጋል በመጪው አምስት አመትም
ቢሆን፡፡
በተጨማሪ
እስከ
2025
ድረስም
መቀነተ ቀበቶ ኘሮጀክት የተሻለ መሰረተ
ልማትን
ስለሚያስገኝ
የግሉ
ዘርፍ
ተዋናይ በማንስራራት ላይ በሚታዩ
ዘርፎች
ማለትም
በቴክኖሎጂ
፣
በቴሌኮምዩኒኬሽንና የፋብሪካ ኢንዱስትሪ
በገበያው ላይ እንዲተውኑ ሰፊ ምክንያት
እንደሚሆናቸው ይጠበቃል፡፡
የጅቡቲ ወደብ በአፍሪካ ቀንድ ላይ መገኘት
መቀነተ መንገድ ኘሮጀክት የኢትዮጵያ
የፋብሪካ ኢንዱስትሪ ከተቀረው የአካባቢው
ንግድ ስራ ጋር በባቡር በመንገድና
በሀይል አቅርቦት አካባቢውን ለማስተሰር
መጣሩ ተመራጭ አድርጐታል፡፡ በኬንያና
ኢትዮጵያ የተዘረጋው የባቡር መስመር
የወጣበት መዋዕለ ንዋይ ደረጃውና
ምጣኔው በታንዛኒያና በዪጋንዳ ከታቀደው
ተመሳሳይ
የኘሮጀክት
ስራ
ልዩነት
ቢኖራቸውም፡፡
አንደ የአለም ባንክ ግምት አፍሪካ በመንገድና
በመሳስለው የምድር ላይ የመሰረተ ልማት
ድር እርስ በርሷ ለመገናኘት በዓመት 93
ቢሊየን ዶላር ያስፈልጋታል፡፡
የኤርነስት ኤንድ ያንግ ዘገባ በፊናው
ሲጽፍ-ቻይና የአህጉሪቷ የውጭ ቀጥታ
ሰፊ መዋዕለ ንዋይ አቅራቢ ብቸኛዋ አገር
ናት፡፡ ከ2005 ጀምሮ ለ293 ኘሮጀክቶች
66.4 ቢሊየን ዶላር እስካሁን አውጥታለች፡
፡
በማኬንዚ ባንከር ትነታኔ አኳያ “ግብጽ
ከሀገኗ
ውስጥ
የንግድና
ኢኮኖሚ
ተዋናዮችን የሚያሳትፍ ከቻይና መዋዕለ
ንዋይ ተቋዳሽ እንዲሆኑ እንዲያም ሲል
የባንክ አገልግሎት ችግሯ እንዲፈታ ጥሪ
አቅርባለች፡፡ የሀይልና መሰረተ ልማትን
የሚያቀነቅን
ዕድሎችንና
ለዕድሎቹ
በተግባር መተርጎም የፋይናንስ አለኝታ
የሚሆነውን ቀዳዳ ሁሉ የመጠቀም ፍላጎት
አላት፡፡
የቻይና የኤሌክትሪክ ሀይል ማቅረቢያ
የማስተላለፊያ መስመሮችን የመመተር
ግንባታ በተለይ ለምስራቅ አፍሪካ የቀንዱን
አካባቢ የግሉ ዘርፍ ኢኮኖሚያዊ ጨዋታ
ይቀይረዋል፡፡ ከፍ ሲልም በወደብድር
መያያዟ በመጪው አምስት ዓመት
ፍርቱናን ለመውለዱ ተስፋ ታዝሏል፡፡
“በመቀነተ መንገድ” ኘሮጀክት ውስጥ
የተጠቃለሉ ሀገራት በኘሮጀክቱ በአዳዲስ
የልማት መርሐ ግብሮች የ350 ቢሊየን
መዋዕል ንዋይ ጠቀሜታን ያገኛሉ በግምቱ
መሰረት፡፡
የግዙፏ የቻይና ኘሮጀክት አብይ ተግባር
መሰረተ ልማት ግንባታ መሆኑ የግሉ
ዘርፍ ቀድሞውኑ ባላቀው የራሱን የንግድ
ዘርፍ ይዞ እንዲሰማራ እንደ ማግኔት
ይስበዋል ባንከር ማኬንዚ እንዳስተነከረው
ተስፋ፡፡

ማኬንዚ የሚያክልበትም አለው-ታዎቂ
ብራንድ
ያላቸው
የቻይና
ስማርት
ስልኮችና የቤት መገልገያ ቁሳቁስ አምራች
ኩባንያዎች ወደ አፍሪካ ማቅናታቸው
አይቀርም፡፡ የመሰረተ ልማት ግንባታ
በቦታው በአስፈላጊው ምጣኔ በአስፈላጊ ጊዜ
በደቡብና በደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት
በተገኘ ጊዜ የታየው እንዲዚያ ስለነበር፡፡
በምስራቅ አፍሪካ የታየው የገቢ ዕድገትና
የቀንዱ አገራት በጥረታቸው ያሳዩት
የመሰረተ ልማት ግንባታ ትስስር ቻይና
መዋዕለ ንዋይዋን ይህን በመሳሰለው
ሰፊ ኘሮጀክት (መቀነተ መንገድ) ላይ
እንድታፈስ ምክንያት ሲሆን የስማርት
ስልኮችና የኢንተርኔት ፍላጎት የሚጨመር
መሆኑ ለትንበያው መሰረቱ ነው፡፡
ላቅ ሲልም የቻይና ዋነኛ የሀገሯ ኩባንያዎች
በመቀነረተ መንገድ ኘሮጀክት ውስጥ የገበያ
ድርሻ እንዲኖራቸው ከመንግስታቸው
ካፒታል ፈሰሰ ይደግላቸዋል እንዲህ ሲሆን
የምስራቅ አፍሪካ የግሉ ዘርፍ ከፍሬው
እንዲቃመስ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ ታዲያ
የቀንዱ አገራት በተለይም ኢትዮጵያ
ያሉባቸውን “ጉዳይ የመከወን አስተዳደራዊ
አቅማቸውን” ከወዲሁ ሊያስቡበት ይገባል፡
፡ በርግጥ የቻይና ኩባንያዎች ሙሉ
በሙሉ የመንግስታቸውን ጥገኛ ስላይይሉ
ምርታቸውን የሚያከፋፍሉአቸውን የግሉን
ዘርፍ ግንኙነት ይፈልጉታል፡፡ ስለሆነም
ጠንቀቅ ብሎ መጠባበቅ በአዲስ አበባ
ና አካበቢዋ እንዲያም ሲል በተቀረው
ኢትዮጵያ የሚገኘው የግሉ ዘርፍ ተዋናይ
የሚጠበቅ ነው፡፡
የሸመታ ዕቃና ችርቻሮን
በተመለከተ
ሪፓርቶች
እንደሚያወሱት
በአፍሪካ
መሬት ላይ እንዲከናወን የታሰበው
የመንገድ የባቡርና የሐይል
አቅርቦት
ግንባታ በቤተሰብ ደረጃ የሚገኝን ገቢ
ከፍ በማድረግ የችርቻሮና የምግብ ዘርፍ
ለውጥን ማስመዝገቡ ተገማች ያደርገዋል፡፡
አስርተ ዓመታትን የሚፈጀው ውጥኗ
ከተቀረው አለም ጋር የሚኖራትን የንግድ
ትስስር መልክ የሚያስይዝለት ነውየቻይናን፡፡ “መቀነተ መንገድ” አህጉራት
ጠቀስ ኘሮጀክት ነው፡፡ መቀነቱ የሚነካካቸው
የአለም ክፍላት የደቡብና የደቡብ ምስራቅ
እስያ፣ መካከለኛው ምስራቅ (የአረቡ
አለም) ና ምስራቅ አፍሪካ በተለያየ የንክኪ
መጠን ቢሆንም ያቆላልፋቸዋል፡፡ መቀነቱ
ቻይናን ከአውሮፓ ያገናኛል፡፡ በኘሮጀክቱ
ድር ውስጥ የሚካተቱ ሀገራት የአለምን
የሕዝብ ብዛት 43 በመቶ የሚወክሉና
የአለም 25 በመቶ ምርት የሚመረትባቸው
ናቸው-ቻይናን ሳይጨምር፡፡
በዚሁ ኘሮጀክት ላይ ጠለቅ ያለ ጥናት
ያደረገው ባከር ማኬንዚ ኩባንያ የቤጂንግ
ቅርንጫፍ ወኪል አቶ ስታንቤይ ጂኦ
ሲናገሩ በመጨዊው አንድ አስር ዓመት
በምድራችን ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ
ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ሆኖ ይቀጥላል
መቀነተ መንገድን ማለታቸውን ነው፡፡
ጂኦ ቀጠሉ በአሁኑ ወቅት እንኳ በዚህ
ሜጋ መርሐ ግብር ውስጥ 1700
መቀነተ መንገድ ኘሮጀክቶች ተጠናቀዋል፡፡
አሊያም በመገንባት ላይ ናቸው፡፡ ብዙዎቹ
በርግጥም የተጠናቀቁ ናቸው፡፡ ቁጥራቸው
ትንሽ ያልሆኑ የቻይና ኩባንያዎች
ኘሮጀክቱ በሚያልፍባቸው ሀገራት ውስጥ
ከሚገኙ የግሉ ዘርፍና ከራሳቸው ሀገር
የንግድ ተቋማት ጋር በልዩ ልዩ ዘርፍ
የንግድ ተናክኦት ይመሰርታሉ፡፡ ይኸም
ለራሳቸውም ቢሆን የሚያመጣው ጥቅም
በቀላል ስሌት የሚቀመጥ አይደለም
በኘሮጀክቱ ውስጥ በሚኖራቸው ተስፋ
ምክንያት፡፡ ጃኦ ሐሳባቸውን እንዲህ
ደመደሙ “የኘሮጀክቱ ጥንስስ የቻይና
የመንግስት የንግድ ተቋማት መሆኑ
ሰራተኞቹም የራሳቸውን እንደሆኑ ሁሉ
የገንዘብ የሚያፈስላቸው የራሳቸው ባንክ
እንደመሆኑ የዚህ ሁሉ ድምር ትርጉም
የውስጥም የውጪም ሕብረ ብሔራዊ
ኩባንያዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው ለጋራ
ጥቅም እንዲተጉ ጥቅሙን እንዲጋሩ
መሆኑ እሙን ይሆናል፡፡

ንግድና ልማት						
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የጋዝ ገበያ የሚታይበት
እድል መጪው ጊዜ
ለአፍሪካ ተስፋ ጠቋሚ
ነው ተባለ
በመስፍን ዘገዬ
በቅርቡ የሞዛምቢክን ኢኮኖሚ እጅግ
የሚለውጥ
ስምምነት
በሃገሪቱ
ፕሬዚዳንትና
በኢ.ኤን.አይ.
ዋና
አስፈጻሚ አማካኝነት ይፋ ተደርጎ ነበር፡፡
ስምምነቱ
ስምንት
ቢሊዮን
ዶላር
የሚያወጣና ብዙ አጋሮች የሚሳተፉበት
የሽርክና ስራን የሚመለከት ነው፡፡ ይህ
መእዋለ ነዋይ በሞዛምቢክ ባህር ዳርቻ
ስር የሚገኘውን ሰፊ የጋዝ ክምችት
ለማውጣት የሚውል ነው፡፡ በዚህ
መልክ ከሚመረተው ምርት በአመት
3.4 ሚሊዮን ቶን እንደሚገኝ የተገመተ
ሲሆን ቢ.ፒ. ከሚባል ድርጅት ጋር የ20
አመት የግዢ ስምምነት ተፈጽሟል፤ ይህ
የግዢ ስምምነት ሞዛምቢክ ያጋጠማትን
ይህን አስጎምጂ ኢኮኖሚያዊ እድል
እውን በማድረግ ረገድ አንድ ትልቅ
እርምጃ ነው ተብሎለታል፡፡
በሚቀጥሉት አስርት አመታት በዓለም
ዓቀፍ ደረጃ ለጋዝ ያለው ፍላጎት
እንያደገ እንደሚመጣ ግምት በመኖሩና
የኢንዱስትሪ ዘርፍ ከነዳጅ ዘይት ይልቅ

ለአካባቢ ደህንነት የተሻለና በዋጋም
ያነሰ አማራጭ እንዳለው ለማሳየት
በሚከተለው አቅጣጫ ሳቢያ፤ የጋዝ
ሃብት ያላቸው ብዙ የአፍሪካ ሃገራት
በዚህ ሰፊ የገበያ እድል መጠቀም
የሚያስችል የኤክስፖርት ኢንዱስትሪ
ለማቋቋም እያወጡና እያወረዱ ናቸው፡፡
ሁኔታው በተለይ ለአፍሪካ የጋዝ ገበያ
በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ተብሏል፡
፡ ሁል ጊዜ ፍላጎት ያድጋል ብሎ
መገመት ከባድ ነው፤ ይሁን እንጂ
ቻይናን፣ ህንድን እና አፍሪካን ጨምሮ
በአንዳንድ የዓለም ክፍላት የሃይል
ፍላጎት እንደሚጨምር ግልጽ የሆነ
ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡ በዓለም
ደረጃ በአንድ በኩል አጠቃላይ የፍላጎት
እድገት እየታየ ሲሆን በሌላ በኩል
ካርቦን የሌለበትን ነዳጅ ወደ መጠቀም
እንዲገባ የሚያደረግ ጫና ይታያል፡፡
ይህም ሁኔታ ተገቢውን ምላሽ ማግኘት
የሚችለው ጋዝን እንደተሻለ የሃይል
አማራጭ ለመጠቀም ከፍ ያለ ትኩረት
ሰጥቶ በመንቀሳቀስ ነው ተብሏል፡፡

የኢትዮ-ኖርዌይ...

(ከገጽ 9 የዞረ)

ለውጥ ሥራቸውን እየጎዳውና ተወዳዳሪ
እንዳይሆኑ እንቅፋት እንደፈጠረባቸው
ገልጸዋል። ወትሮ ቡና እንደልብ
ይመረትባቸው
የነበሩ
አካባቢዎች
በሙቀቱ
ማየል
ምርት
ወደ
አለመስጠት መሸጋገራቸውንና ምርት
የማይሰጡ የነበሩ የደጋ ኣካባቢዎች
ደግሞ ምርት መስጠት መጀመራቸው
የሙቀቱ መጠን ምን ያህል ከፍ
እንዳለ ዋቢ መሆኑን አስታውቀዋል።
ይህ በአመራረት ሥርዓቱና በዓለም
አቀፍ ንግዱ ላይ ጫና ቢፈጥርም
ላለው ችግር የአጭርና የረጅም ጊዜ
መፍትሔ
ፈጥረው
ለመሥራት
እየሞከሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
“…በአነስተኛም ሆነ እንደኛ በከፍተኛ
ምርት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች
ቡናቸውን
በጥሩ
ዋጋ
መሸጥ
ከቻሉና ገበያ ካገኙ አካባቢያቸውን
የመጠበቃቸው
ነገር
እየጨመረ
ይኼዳል። ለምሳሌ እኔን ብትወስድ
በአንድ ሄክታር አንድ ሺህ አምሥት
መቶ ችግኝ አለማለሁ። ብራዚልና
ኮሎምቢያ ስትኼድ በሄክታ ስድስት
ሺህ
ችግኝ
ይለማል።
ልዩነቱን
ተመልከት። ነገር ግን ከዚያች አንድ
ሄክታር የሚሰበሰበው ጥቂት ምርት
ዋጋ ቢስ ነው ማለት አይደለም።
በምርት ጥቂት ምርት ይዞ በጥራት
መወዳደር
አይቻልም
ማለት
አይደለም።
በደንብ
ተንከባክበን
ለምን እንዲህ እንዳነሰ ለዓለም አቀፉ
ማኅበረሰብ
እየገለጽን
ምርታችንን
በተገቢ ዋጋ መሸጥ አለብን። ዓለም
የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጡን
ውጤት እየተረዳው ከመምጣቱ አንጻር
ሽያጫችንን በዚያ መልክ ልናደርገው
እንችላለን።” ብለዋል።
በቢራዎች ምርት ላይ የተሠማራው
ዓለም አቀፉ ኩባንያ ዲያጆ ግሩፕ
በኢትዮጵያ ውስጥ ለስላሳና ቢራ
እያመረተ ለኅብረተሰቡ ያቀርባል።
የምርት ሂደቱ ከፍተኛ የሆነ የአካባቢ
ብክለት
ሊያስከትል
እንደሚችል
የሚታወቅ
ቢሆንም
ዲያጆ
ግን
ሂደቱ ምንም ጉዳት እንዳያስከትል
ቴክኖሎጂን
በመጠቀም
ፍቱን
መፍትኼ
እንዳመጣ
ገልጿል።
በኩባንያው የአካባቢና የማኅበረሰብ
ኃላፊነት ክፍል ዋና ሥራ አስኪያጅ
አቶ ፍጹም ፈይሣ በሴሚናሩ ላይ
መገኘታቸውን እንደ ትልቅ ዕድል

መቁጠራቸውን ነግረውናል።
“ፎረሙ በጣም አስደስቶናል። ልክ
እንደኛው ተመሣሣይ የሆነ ችግር
ያለባቸውና
ችግሩን
ለመፍታት
የሚጥሩ
ተቋማትን
አግኝተን
ልምዳቸውን
ተጋርተናል።
ለሚቀጥለው
ትውልድ
ንጹህና
ጠቃሚ ዓለም ለማስተላለፍ የሚጥሩ
ድርጅቶችን
አይተናል።
በጣም
አስደሳች ተሞክሮዎችን ሲያቀርቡም
ነበር። ይህ እኛም የምናምንበት ነው።
ከሌሎች ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ጊዜ
ወስደንና ተነጋግረን ወደፊት አብረን
የምንሠራበትን ሁኔታ እናመቻቻለን።”
እንዲህ ያሉ ዓለም አቀፍ ልምዶች
የሚንሸራሸሩባቸው
መድረኮች
በተለይም
ልምዱ
ለሚያንሳቸው
የአገራችን የንግድ ማኅበረሰብ አባላት
የሚሰጠው ጥቅም ትልቅ ነው።
በቀጣይ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው
ጠቋሚ አቅጣጫ ያገኙበታል ተብሎ
ይታመናል። በዚህ ረገድ ተሳታፊዎች
የሰጡንን
አስተያየት
ተቀብለናል።
በቡና ምርትና ወጪ ንግድ ላይ
የተሠማሩት
አቶ
ተስፋዬ
በቀለ
ተከታዩን አስተያየት ሰጥተውናል።
“ሴሚናሩ አካባቢን ታሳቢ ያደረገና
ዘላቂነት ያለው የምርት ሥርዓት
በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሰጠውን
ቦታ እንድናውቅ ረድቶናል። በዚያ
ውስጥ
የእኛ
ድርሻ
ምንድነው?
ከሌሎች ጋር ያለን ግንኙነትስ?
የሚለውንም እንድናይ አስችሎናል።
እዚህ የተገኘነው በሙሉ ደግመን
በሌሎች አጋጣሚዎች እንድንገናኝ
ተነጋግረናል። እዚያ ላይ ደግሞ በስፋት
እንነጋገራለን እንመክርበታለን።”
የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት
ምክር ቤት የዓለምን የአየር ንብረት
ለውጥ ታሳቢ ያደረጉ እንዲህ ዓይነት
ሴሚናሮችን
ሲያዘጋጅ
የዓለምን
ብሎም የአገሪቱን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ
አቅጣጫ ግምት ውስጥ አስገብቶ
ነው። አረንጓዴ ኢኮኖሚ በአንዳንዶቹ
አገራት ምንም እንኳን አጨቃጫቂና
አወዛጋቢ እንደሆነ የዘለቀ አሁንም
እሰጣ ገባ እያስነሳ ያለ ቢሆንም
ለዘላቂ ቢዝነስና ኢንዱስትሪ ከቶውን
ምርጫ የለሌለውና ከንድፈ ሃሳቡ
ጋር ተስማምቶ መጓዝ ለነገ ሊባል
የማይገባ መሆኑን ማየት ይቻላል።
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የገቢዎች ባለስልጣን የግሉን ዘርፍ አወያየ
የኢትዮጵያ
ገቢዎችና
ጉምሩክ
ባለስልጣን የ2009 ዓ.ም. አፈጻጸም
ሪፖርትና የ2010 ዓ.ም. በጀት ዓመት
እቅድ ላይ ጥሪ ከተደረገላቸው የግሉ
ዘርፍ አባላት ጋር ውይይት አደረገ፡፡
የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሪፖርትና
የተያዘው በጀት አመት እቅድ ከቀረበ
በኋላ በውይይቱ ላይ የተገኙ የግል
ዘርፍ
አባላት
የተለያየ
ሃሳቦችና
ጥያቄዎችን እያነሱ የሃሳብ ልውውጥ
ተካሄዷል፡፡ ውይይቱ የተካሄደው በቅሎ
ቤት በሚገኘው የባለስልጣኑ መስሪያ
ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ህዳር 16 ቀን
2010 ዓ.ም. ነው፡፡

ወጪ፣ የተያዙና የተወረሱ ንብረቶች
አያያዝ፣
የታክስ
ኦዲት
ውሳኔ
ፍትሀዊነት መጓደል፣ የታክስና የቀረጥ
ተመላሾች ስርአት ያለበት መዘግየት፣
በግምት የሚጣሉ የግብር ውሳኔዎች
ፍትሀዊነትና ግልጽነት ማጣት፣ የሽያጭ
መመዝገቢያ መሳሪያ ብልሽት ማሳወቂያ
ሁኔታ አመችነት ጉዳይ እና የግብር
ከፋዮች ላይ የሚደረገው የቁጥጥር
ወይም የህግ ማስከበር ስራ ሁሉንም
በእኩል የማያስተናግድ መሆኑን (አድሎ
መኖር)፤ በተመለከተ ባለስልጣን መስሪያ
ቤቱ ማስተካከያ ርምጃ ሲወሰድ መቆየቱን
ምክትል ዳይሬክተሩ አስረድተዋል፡፡

የኢትዮጵያ
ገቢዎችና
ጉምሩክ
ባለስልጣን የ2009 ዓ.ም. አፈጻጸም
ሪፖርትና የ2010 ዓ.ም. በጀት ዓመት
እቅድ የቀረበው በባለስልጣኑ ምክትል
ዳይሬክተር አማካኝነት ነበር፡፡

ምክትል
ዳይሬክተሩ
እንዳብራሩት
እነዚህና ሌሎች ለባልስልጣን መስሪያ
ቤቱ
የቀረቡ
ችግሮች
መፍትሄ
እንደተሰጣቸውና እስካሁንም መፍትሄ
ያላገኙት ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ
መፍትሄ እንደሚያገኙ ገልጸዋል፡፡

የባለስልጣኑ ምክትል ዳይሬክተር የ2009
ዓ.ም.ን የክንዋኔ ሪፖርት ሲያቀርቡ
ቀደም ሲል በግሉ ዘርፍ አባላት የቀረቡ
ቅሬታዎችንና የአገልግሎት ክፍተቶችን
በመዘርዘር በበጀት አመቱ ባለስልጣን
መስሪያ ቤቱ ክፍተቶቹን ለመዝጋት
ርምጃ ሲወስድ እንደቆየና በቀጣይም
እስካሁን
ያልተወገዱትን
ችግሮችና
የሚታዩ ክፍተቶችን በቀሪው ጊዜ
እልባት እንደሚያገኙ አብራርተዋል፡፡
በዚህም መሰረት፤ የግሉ ዘርፍ አባላት
የሚያቀርቡትን
ቅሬታና
አቤቱታ
አፈታት ስርዓት ትግበራ፣
በጉምሩክ
የዋጋ ትመና ፍትሀዊነት፣ የጉምሩክ
እቃ ፍተሻ መጓተት የሚፈጥረው
እንግልትና አስፈላጊ ያልሆነ ወጪ
ስለመቀነስ፣ የድህረ እቃ አወጣጥ
ኦዲት ውሳኔ ፍትሃዊነት ላይ የታየ
መጓደል፣ የትራንዚት ፍተሻ አገልግሎት
መጓተት
የሚፈጥረዉ
እንግልትና

የምክትል ዳይሬክተሩን ሪፖርት ተከትሎ
የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት የንግዱ
ዘርፍ አባላት ሃሳቦቻቸውን ሰንዝረዋል፡፡
ቅሬታ ሲቀርብ ቅሬታ ሰሚ የሆኑት
ባለሙያዎች በግብር ከፋዩና አስከፋዩ
አካላት
መካከል
ማዕከላዊ
ቦታ
ከመያዝናና መረጃ ላይ የተመሰረተ
አቋም ከመያዝ ይልቅ ለባለስልጣን
መስሪያ ቤቱ ወገንተኝነት የሚታይበት
አቋም
ማንጸባረቃው፣
አንዳንድ
መመሪያዎች ግልጽነት የሚጎላቸው
መሆኑ፣ በሰራተኛውና በአመራሩ በኩል
ያለው ተጠያቂነት አነስተኛ መሆን፣
የንግዱ ማህበረሰብ ግብር ለማሳወቅ
በሚቀርቡበት ጊዜ በተለያየ ቅርንጫፍ
ጽ/ቤቶች የተለያየ ነገሮች እንደሚጠየቁና
እንዲያሟሉት
የሚጠየቁት
ነገሮች
ወጥነት የሌላቸው መሆኑ፣ የግብር

ማሳወቂያ ቅጾች በፎርማትና በይዘት
ልዩነት
ያላቸው
መሆኑ፣
ግብር
በማይከፈልባቸው ግብአቶች ላይ ጥያቄ
አቅርበው
እስካሁን
ድረስ
መልስ
አለማግኘታቸው፤ የሞጆ ወደብ በመሳሪያ
የተሟላ ባለመሆኑና እቃዎች በተገቢው
ጊዜ መነሳት ባለመቻላቸው ለወጪ /
ዲመሬጅ/ መዳረጋቸው እና የሽያጭ
መመዝገቢያ መሳሪያዎች ሲበላሹ ለጥገና
ተወስደው ሳይመለሱ ለረዥም ጊዜ
መቆየታቸው፤ ከተነሱት ጉዳዮች ውስጥ
ይገኙበታል፡፡
የሂሳብ
መዝገብን
ስራ
በመፈተሽ
የሚሰማሩትን ኦዲተሮችን በተመለከተ
የውይይቱ ተሳታፊዎች የሚከተለው
ብለዋል፡፡
ኦዲተሮች
ክፍተቶችን
በመፈለግና በዚያም ላይ በማተኮር
ውሳኔ የመስጠት ዝንባሌ ማሳየታቸው፣
መረጃ ላይ የሚያተኩር ሙያዊ ስራ
የማይሰሩበት
ሁኔታ
መስተዋሉ፤
በተሳታፊዎች ተጠቁመዋል፡፡ የተለያዩ
ኦዲተሮች የተለያየ ግምት የሚሰጡበት
ሁኔታ በመኖሩ ኦዲተሮች የግሉን ዘርፍ
ማህበረሰብና መንግስትን የማቀራረብና
የማገኘት ሚና ከመጫወት ይልቅ
በዚህ ተቃራኒ የሆነ ተጽእኖ ሲያሳድሩ
ይታያል፡፡
ከዚህ ማሻገር አንዳንድ ተሳታፊዎች
ኦዲተሩ ሙያዊ ግዴታውን ባለመጣቱ
ሳቢያ ለሚከሰተው ክፍተት ተጠያቂ
ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ መኖር
ይኖርበታል ሲሉ በአጽእኖት ገልጸዋል፡፡
ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የመጡ
ሃላፊዎች በግሉ ዘርፍ አባላት ለተነሱት
ጥያቄዎች
ምላሽ
የሰጡ
ሲሆን
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሞገስ
ባልቻ እንዲሁ ማጠቃለያ ማብራሪያ
ሰጥተዋል፡፡

የኦፔክ መፃኢ እድል እንዴት ይቀናል፦
ነዳጅ ምርት በመጨመር ወይስ
በመቀነስ?
በመስፍን ዘገዬ
የነዳጅ ዘይት ምርት በመቀነስ እንዲሁም
በመጨመር ሃገራት በዘርፉ የሚገኙትን
ጥቅማቸውን
ለማስከበር
ይሰራሉ፡፡
ምርቱን በቀላል ወጪ የሚያመርቱትና
ብዙ አቅም የሚጠይቃቸው ደግሞ
በመካከላቸው
የሚታይ
የጥቅም
ግጭትም ይኖራል፡፡

እንጂ ቅነሳው ተገቢ ሊባል
በሚችል መጠን አልተደረገም፡፡

ፔትሮሊየም ኤክስፖርት የሚያደርጉ
ሃገራት ድርጅት /OPEC/ የነዳጅ ዘይት
ምርታቸውን በቀን በ1.2 ሚሊዮን
በርሜል ለመቀነስ በወሰነበት ወቅት
የነዳጅ ዘይት ዋጋ ወዲያውኑ መጨመር
ጀመረ፡፡

ምንም እንካን እንደዚህ አይነቱን
ሁኔታ በተመለከተ ሊጠበቅ
እንደሚችለው
በዚህ
ውሳኔ
የመገዛቱ
ሁኔታ
እየደከመ
የመምጣት
አዝማሚያ
ቢታይበትም፡፡ ይህ የሚሆንበት
ምክንያት
የምርት
ቅነሳ
ውሳኔ
የሚሸፍነው ጊዜ በተራዘመ መጠን
ሰዎች ለሁኔታው ያላቸው ተገዢነት
እየቀነሰ ሲሄድ ይታያልና ነው፡፡

የኦፔክ ዋና ቢሮ መቀመጫ በሆነችው
ቪየና ‐ ኦስትሪያ በቅርቡ የተወሰነው
የነዳጅ ዘይት ምርት ቅነሳ ስምምነት
/እ.አ.አ./ በ2014 አጋማሽ አንድ በርሜል
ነዳጅ ይሸጥበት ከነበረው 100 መቶ
ዶላር በ2017 አንድ በርሜል በ50 ዶላር
የደረሰውን የነዳጅ ዋጋ ጉዳይ እልባት
እንዲያገኝ ከማድረግ አንፃር አግባብ የሆነ
ርምጃ ነው ተብሎ ተጨብጭቦለታል፡
፡ የነዳጅ ዘይት በደረሰበት ዝቅተኛ
የገበያ ተፈላጊነት እንዲሁም ብዙም
ያልተለመደውን ሃይድሮካርቦን ምርት
ከመጠቀም ረገድ በታየው ከፍተኛ
ፍላጎት ምክንያት ከባድ ጫና ደርሶበት
ይታያል፡፡
ይሁን እንጂ ከስድስት ወራት በኋላ
ኦፔክና ሩሲያን ጨምሮ 11 አባል
ያልሆኑ ሃገራት የነዳጅ ምርት ቅነሳውን
እስክ 2018 የመጀመሪያ ሩብ አመት
ድረስ ለማራዘም ተገድደዋል፡፡ ይህ
የሆነበት ምክንያት የአንድ በርሜል ነዳጅ
ዘይት ዋጋ ከ50 ዶላር ሳያልፍ ለረዥም
ጊዜ ስለዘለቀ ነው፡፡ የመካከለኛው
ምስራቅ ካታም ሃውስ የኤክስፐርቶች
ቡድን ውስጥ የኢነርጂ ጉዳይ ተንታኝ
የሆነው ፖል ስቲቨንስ እንደሚለው
ከሆነ፤ የኦፔክ የነዳጅ ዋጋ ምርት ቅነሳ
የነዳጅን ዋጋ በማነቃቃት በኩል ሙሉ
በሙሉም ባይባል ስኬታማ ነበር፤ ይሁን

የኦፔክ የነዳጅ ምርት መጠን
ቅነሳ
ሃገራቱ
ለውሳኔው
በተገዙለት መጠን ስኬታማ
ነው፤

የምርት ቅንሳውን ስምምነት በማዳከም
ሌላው ተጨማሪ ምክንያት የናይጄሪያና
ሊቢያ የምርት ቅነሳውን ውሳኔ ለመቀበል
ባሳዩት ዝቅተኛ ፍላጎት ሲሆን ኢራቅ
እንዲሁ በውሳኔው ለመገዛት ያሳየችው
ዳተኝነት ሌላው ተጠቃሽ ጉዳይ ነው፤
የኦፔክ ኤክስፐርትና የአልፋ ኢነርጂ
ሰብሳቢ የሆኑት ጆን ሆል እንደገለጹት፡፡
ለረዥሙ መጪ ጊዜ ኦፔክን የሚጠብቁት
አማራጮች በጣም ውስን ናቸው፡፡ የዚህ
አንደኛው አማራጭ የሚሆነው፤ የነዳጅ
ዋጋውን ለማጠናከር ማህበሩ ምርት
መቀነሱን ወደፊትም መቀጠል ነው፡
፡ ነገር ግን እንዲህ የሚደረግ ከሆነ፤
በዝቅተኛ
የማምረቻ
ወጪ
ነዳጅ
የሚያመርቱት የኦፔክ ሃገራት ‐ ሳውዲ
አረቢያ፣ ኢራቅ፣ ኩዌት እና ኢራን ‐
እስከ 2022 እ.አ.አ. ድረስ 9% የገበያ
ድርሻቸውን የሚያጡ ይሆናል፡፡
ሁለተኛው
አማራጭ
የሚሆነው፤
ምርትን በመጨመር የነዳጅ ዋጋ በአንድ
በርሜል ወደ 20 ዶላር እንዲወድቅ
ማድረግ ነው፡፡ ዋጋው በዚህ ደረጃ ሆኖም
በዝቅተኛ ማምረቻ ወጪ የሚያመርቱት

ሃገራት በጣም ዝቅተኛም ቢሆንም
ትርፍ ይኖራቸዋል፡፡ ይህ ርምጃ ግን፤
ናይጄሪያንና አንጎላን ጨምሮ፤ በከፍተኛ
ወጪ የሚያመርቱንትን የሚያጠፋቸውን
ነው የሚሆነው፤ በዚህም ሳቢያ ከገበያ
እንዲወጡ ይገደዳሉ፡፡
ምርት መጨመር ሳውዲ አረቢያን
አሁንም
የሚስባት
ጉዳይ
ነው፤
ምክንያቱም በዋጋ የዩ.ኤስ. አሜሪካዊውን
ሼል
ከገበያ
ገፍትሮ
ለማስወጣት
ያስችላታልና
ነው፡፡
ግን
ታሪክ
የሚሰጠውን ትምህርት ካስተዋልነው
ዋጋን ለመቀነስ ምርትን ማሳደግ ዋስትና
አይሆንም፤ ፖል ስቲቨንስ እንደሚለው፡፡
ይህ
አይነቱ
በከፍተኛ
ወጪ
የሚያመርቱትን የገበያ ድርሻ ለመቀማት
ዋጋ የመቀነሱን የሳውዲ አረቢያ ስልት
የገጠመው ፈተና ነገር አለ፡፡ ይኸውም፤
ቴክኖሎጂንና
የአምራች
ሃገራት
ያላቸውን አቅም እጅግ ያላገናዘበ ስልት
መሆኑ ነው፤ በተለይ ደግሞ በጣም
የተሻሻለ አሰራርና ቴክኖሎጂ መጠቀም
የምትችለው የአሜሪካን አቅም፡፡
ሌሎች በከፍተኛ ወጪ ነዳጅ አምራች
የኦፔክ ሃገራት የነዳጅ ዘርፎቻቸውን
የሚያንኮታኩትና
ሌላ
ተጨማሪከ
የኢኮኖሚ ትርምስ የሚፈጥር ስልት
ይቀበላሉ ብሎ መጠበቅ የማይታሰብ
ነው፤ ይላል ስቲቨንስ፡፡

ገጽ 11									

ንግድና ልማት				

በአረንጓዴ ቢዝነስ...

(ከገጽ 9 የዞረ)

በመንከባከብና በመጠበቅ ረገድ በወጉ
የተጣጣሙ ማድረግ በአካባቢ ጥበቃ
ረገድ በተለይ በኢንዱስትሪ ልማት
የተሰማሩ ባለሀብቶች ትኩረት መስጠት
እንዳለባቸው ብዙዎች ይመክራሉ፡፡
ይህ ጥናት በዋናነት አካባቢን በከፍተኛ
ደረጃ ይበክላሉ ተብለው በሚታሰቡ
ተቋማት ላይ ሲሆን በዋነኝነት የቆዳ
ፋብሪካዎችን ይመለከታል፡፡ የአከባቢ
ጥበቃ ባለሙያዎችም ሆኑ በግሉ
ዘርፍ የተሰማሩት ባለሀብቶች አንድ
ነገር እያሳሰባቸው የመጣ ይመስላል፡
፡ ይሀውም የአከባቢ ጥበቃን ከግምት
ውስጥ ያስገባ ኢንቨስትምንትን እውን
ማድረግ፡፡

በኢትዮጲያ ከሰላሳ የማያንሱ የቆዳ
አምራች ድርጅቶች በአዲስ አበባ እና
በክልል ከተሞች ይገኛሉ፡፡ የኢትዮጵያ
ቆዳ ፋብሪካ በዋናነት የፍየል ቆዳን
እንደ ግብአት በመጠቀም በከፊል
ያለቀለትን ቆዳ ለውጭ ሀገር ገበያ
ያቀርባል፡፡ በአሁኑ ወቅትም ከሁለት
መቶ በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች የስራ
እድልን መፍጠር ችላል፡፡ ቀጣይነት
ያለውን
የቢዝነስ
እንቅስቃሴን
ለመፍጠር ከሚደረጉ ጥረቶች መካከል
የአከባቢ ጥበቃን ከግምት ውስጥ
ያስገባን ኢንቨስትመንት እውን ማድረግ
የህልውና ጉዳይ ነው የሚለው የድርጅቱ
ፍልስፍና ሰላሳ ሚሊዮን ብር በሚጠጋ
ወጪ ይህን ትልቅ የፍሳሽ ማጣሪያ
በመገንባት ወደ ውጭ የሚፈሰውን
ደረቅና ጠጣር ፍሳሽ ማስወገድ ችሏል፡፡
አቶ መሀመድ ሰይድ የኢትዮ ቆዳ
ኢንዱስትሪ ኀ.የተ.የግል ኩባንያ ዋና
ስራ አስፈጻሚ ናቸው፡፡ ቀጣይነት ያለው
የቢዝነስ ጽንሰ ሀሳብ አስፈላጊነትን
እሳቸው ከተሰማሩበት የቆዳ ዘርፍ
አንጻር ሲገልጹ የቆዳ ምርቶቻቸውን
ለማምረት አካባቢን በጠበቀ መልኩ
ለማምረት የሚያስችል አሰራር እና
ፍልስፍና እንዳላቸው ይገልጻሉ፡፡ ነገር
ግን ይህን አሰራር አለመከተል ከቆዳ
ፋብሪካ የሚወገዱ ኬሚካሎች በአካባቢው
ህብረተሰብ ላይ ችግር እንደሚያስከትሉ
የፋብሪካው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ
መሀመድ ሰኢድ ተናግረዋል፡፡
በቀን ከስድስት ሺህ በላይ የሚሆን
ቆዳን የሚያመርተው ኢንዱስትሪያቸው
ምርቶቹን ለውጭ ገበያ ያቀርባል፡፡
የአከባቢ ጥበቃ ጉዳይ የአለምን ትኩረት
እየሳበ
በመጣበት
በአሁኑ
ወቅት
ደንበኞች ወደ ገበያ የሚገቡ ምርቶች
እንዴት እና በምን አይነት ሁኔታ
ውስጥ እንደሚመረቱ ማወቅ ጀምሯል
ይላሉ ፡፡ የአከባቢ ጥበቃን ከግምት
ውስጥ ያላስገባ ኢንቨስትመንት የገበያ
ሁኔታው አጠያያቂ መሆኑ አይቀሬ ነው
በማለት ያስረዳሉ፡፡
ቪልቤክ
ማድሰን
የኖርዌይ
ኢንተርፕራይዝ ፌደሬሽን ዋና ስራ
አስፈጻሚ ናቸው፡፡ በቅርቡ የኖርዌይ
የንግድ ልኡካን አካል በመሆን በአዲስ
አበባ ተገኝተዋል፡፡ ቀጣይነት ያለው
ቢዝነስ በሀገራቸው ኖርዌይ አማራጭ
የሌለው የንግድ መስመር ነው ይላሉ፡
፡ ስለ ሁሉም የስራ ዘርፍ ስናስብ
ቀጣይነት እንዳለው ማሰብ አለብን
በሚል፡፡
ስለ አንድ ቢዝነስ ወይም
ንግድ ስናስብ ቀጣይነት ያለው መሆኑን
ማወቅ አለብን የሚሉት ስራ አስፈጻሚዋ
ለምሳሌ በኖርዌይ ሸማቾች አንድን
ምርት መግዛት ሲፈልጉ ምርቱ በምን
አይነት የአመራረት ሂደት ውስጥ
እንዳለፈ ማወቅ ይፈልጋሉ፡፡
አቶ መሀመድ ሰይድም እንደሚሉት
በውጭ ሀገራት ያሉ ገዢዎች ወይም
ደንበኞች የምርት ዋጋን ወይም እንዴት
ምርት እንደሚረከብ ብቻ አይደለም
የሚጠይቁት ይልቁንስ ምርቱ ምን
ያህል የአከባቢ ጥበቃ አያያዝን ተግባራዊ
አድርጓል
የሚለውን
እንደሚጠይቁ
ተናግረዋል፡፡
በኢትዮጲያ በመጠጥ ኢንዱስትሪው
መዋለ ንዋያቸውን የሚያፈሱ የውጭ

እና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ቁጥር
ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል፡
፡ በተለይ የምእራባዊያን መዋለ ንዋይ
አፍሳሾች በዚህ ረገድ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡
፡ ከፍተኛ የሰው ሀይልን ከመቅጠር
ባለፈም በምግብና መጠጥ ምርት
የተሰማሩት እነዚህ የውጭ ሀገራት
ኩባያዎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ወደ
ሀገር በማስገባት የሚኖራቸው ሚና
ከፍተኛ ነው፡፡

ህዳር 2010 ዓ.ም.

ኦርጋኒክ ምርቶችን በማምረት
የአውሮፓን ገበያ መያዝ
እንደሚቻል ተገለፀ
በአሸናፊ ምትኩ

እነዚህ
በመጠጥ
ኢንዱስትሪው
የረጅም አመት ልምድ ያላቸው የውጭ
ኩባያዎች ቀጣይነት ያለው ወይም
ስነ ምህዳርን ከግምት ውስጥ ያስገባ
የአመራረት ባህልን ወደ ሀገር ውስጥ
ይዘው በመግባት ተግባራዊ ሲያደርጉ
ይስተዋላል፡፡ ከዚህም አንጻር እነዚህ
የመጠጥ ኢንዱስትሪዎች የደረቅ እና
ፍሳሽ ማስወገጃ ማሽኖችን በመትከል
አካባቢን ወይም ህብረተሰብን ከፋብሪካ
ሊወጡ በሚችሉ ጎጂ ተረፈ ምርት
እንዳይጎዱ
ለማድረግ
የሚደረገውን
ጥረት ተመልክተናል፡፡
የሄይኒከን ቢራ አክሲዮን ማህበር በአዲስ
አበባ ቂሊንጦ አካባቢ ከሁለት አመት
በፊት የቢራ ፋብሪካ ያቋቋመ ሲሆን
በኢትዮጵያ ከሚገኙ ዘመናዊ የቢራ
ፋብሪካዎች አንዱ ነው፡፡አንድ ነጥብ
አምስት ሚሊዮን ሄክቶሊትር ቢራን
የማምረት አቅም ያለው ይህ የመጠጥ
ኢንዱስትሪ በቂሊንጦ አከባቢ በሚገኘው
የማምረቻ ፋብሪካው 176 ሚሊዮን ብር
ወጪ በማድረግ ይህን የደረቅ እና ፍሳሽ
ቆሻሻ አጣርቶ ከብክለት ነጻ አድርጎ
የሚያስወግድ መሳርያን ገንብቷዋል፡፡
ይህ ዘላቂነት ያለው የፍሳሽ እና ጠጣር
ተረፈ ምርት ማስወገጃ በአመት 3.5
ሚሊዮን ብር የሚሆን ወጪን ከተረፈ
ምርቱ በሚገኝ የባዮ ጋዝ አማካኝነት
ማዳን ችሏል፡፡
የመጨረሻው ፍሳሽ ከፋብሪካው ከመለቀቁ
በፊት የባለሙያዎች ምርመራን እና
ማረጋገጫን ያገኛል፡፡ ከዚያም ጎጂ
እንዳልሆነ ከታየ በኋላ ይለቀቃል ብለዋል
አቶ አንተነህ ምትኩ በኩባያው የቂሊንጦ
ፋብሪካው ስራ አስኪያጅ፡፡ይህ የፍሳሽ
ማጣሪያ ማእከል በቴክኖሎጂ ደረጃ
በአሁኑ ዘመን በአለም ላይ ይሰራባቸዋል
የሚባለውን ቴክኖሎጂዎች መጠቀሙን
ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል፡፡
ይህ ፋብሪካ የፍሳሽ ቆሻሻውን ለማስወገድ
ከዘረጋው የፍሳሽ ማጣሪያ ማእከል
ጎን ለጎን የውሃ ብክነትን ለመቀነስ
እያከናወነ ያለው ተግባር በአሁኑ ወቅት
ፋብሪካው አምስት ሊትር እና ከዛ በታች
በሆነ መልኩ አንድ ጠርሙስ ቢራን
ለማምረት መጠቀሙ ይበርታ ያሰኛል፡፡
ቀጣይነት ያለው ኢንቨስትመንት
ተጨማሪ
መዋእለ
ነዋይን
ይፈልጋል፡፡ ለዚህም ነው የግል
ባለሀብቶች ለምሳሌ እንደ ቆዳ
ፋብሪካ በመሳሰሉት የተሰማሩት
የግል
ባለሀብቶች
ተጨማሪ
ገንዘብን ላለማውጣት የሚፈልጉት፡
፡ ነገር ግን የአካባቢ ጥበቃ ስራ
አከባቢን ከመጠበቅ ባለፈም የምርት
ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል ፡፡
ዘላቂነት
ያለው
የንግድ
ወይም
የኢንቨስትምት
እንቅስቃሴ
በአንድ
ትውልድ ብቻ መወሰን እንደሌለበትና
ይልቁንስ ለቀጣይ ትውልድ የሚተላለፍ
መሆን አለበት እንላለን፡፡በአዲስ አበባ
የአምራች ኢንዱስትሪዎች በፍጥነት
እያደጉና
እየተበራከቱ
መምጣት
አበረታች የመሆኑን ያህል እድገታቸውና
መስፋፋታቸው ግን የአካባቢ ጥበቃ
ላይ ተጽእኖ በማያሳድርና በተገራ
መልኩ እንዲሆን ማድረግ ብሎም
የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ከምንም
በላይ
ተገቢ
ትኩረት
መስጠት
ከሁሉም ኢንዱስትሪዎች የሚጠበቅ
አገራዊ ሃላፊነት መሆኑን ለማስገነዘብ
እንወዳለን፡፡ አካባቢን መጠበቅ መልሶ
ይከፍላልና!

የህብረት ስራ ማህበራት አቅምን
በማሣደግና የምርት ዱካን በመከተል
ኦርጋኒክ
የሆኑ
ምርቶችን
ወደ
ውጭ መላክ
የወቅቱ የውጭ ገበያ
የሚጠይቀው ጉዳይ እንደሆነ ከጀርመን
ሀገር የመጡት አሰልጣኞች ገለፁ፡፡
የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ከአዲስ
አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር
ቤት በጋራ ባዘጋጁት የስልጠና መድረክ
ላይ ምርትን በማሳደግ በውጭ ገበያ
እንዴት ተወዳዳሪ መሆን ይቻላል
የሚለውን ጽንሰ ሀሣብ እንደ ጀርመን
በመሳሰሉት ሀገራት ምን አይነት ምርት
እና የአመራረት ሁኔታን መከተል
እንዳለባቸው ገለፃ ተደርጎላቸዋል ፡፡
የህብረት ስራ ማህበራት ከዚህም ባለፈ
የገጠርና የከተማ የኢኮኖሚ ትስስርን
በመፍጠር የሚያበረክቱት ያበረከቱት
አስተዋጽኦ ጉልህ እንደሆነ ከሌሎች
ሀገራት ተሞክሮ መረዳት እንደሚቻል

በስልጠናው ተመላክቷል ፡፡ የጀርመን
ኢምፖርት ፕሮሞሽን ዴስክ የፕሮጀክት
ስራ አስክያ በበኩላቸው በሀገር ውስጥ
የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት
በአለምአቀፍ
አውደ
ርእዮች
ላይ
ለመሣተፍ የምርት ጥራትን በማሳደግ
ወደ ውጭ ገበያ የሚገቡበትን እድል
ማስፋት የሚቻልበትን መንገድ እንዳለ
ገልፀዋል ፡፡
የህብረት ስራ ማህበራት የውጭ
ሀገር ገበያን በሚጠበቀው መልኩ
ሰብረው መግባት እንዳልቻሉ ነው
የተገለፀው ፡፡ ማህበራቱን በአለም
አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ እንዳይሆኑ
ካደረጉዋቸው ተግዳሮቶች መካከል
የመረጃ እጥረት ፣በቂ የፋይናንስ
አቅርቦት አለመኖር ፤ የሎጀስቲክስ
አገልግሎት የተሟላ አለመሆን ወደ
ውጭ የሚላኩ ምርቶች መጠን ላይ
ተጽእኖ ማሣደሩን በአዲስ አበባ
በተደረገው
የግንዛቤ
ማስጨበጫ

በቅርስ እድሳት...
በተደራጀና ተቋማዊ በሆነ መንገድ
የሚየደርገው
አስተዋጽኦ አለ
ለማለት አያስደፍርም፡፡ ታዲያ እዚህ
ላይ አንድ ጥያቄ በአእምሮአችን
ያጭራል፡፡ ለመሆኑ የግሉ ዘርፍ
ሆቴል መገንባት እና መኪና ገዝቶ
አስጎበብኚ ድርጅት መክፈት ብቻ
መሥራት የሚችለው ወይስ ሌላ
ማለታችን አይቀርም፡፡
ስፍር ቁጠር የሌለው ቅርስ ባለበት
አገር እንዴት በቅርስ እንክብካቤ
እና እድሣት ላይ የተሰማራ አንድ
የግል ኩባንያ ይጠፋል የሚለው
ጉደይ አሳሳቢ ነው፡፡ እርግጥ ነው
በአገራችን
በቅርስ
እንክብካቤም
ሆነ
በተለይ
በቅርስ
እድሣት
መስክ
የሠለጠነ የሰው ኃይል
አለመኖሩነ ዋና ምክንያት ሊሆን
ይችላል፡፡ ለዚሁም የቅዱስ ላሊበላ
ፍልፍል
አብያተ
ክርስቲያናት
በአውሮጳውያን
መታደሳቸው
አንዱ ማስረጃ መሆን ይችላል፡፡
በዚህ በኛ ዘመን ብዙ ሰዎች
አንዳንዴም የምንግሥት ኃላፊዎች
ሳይቀር
ለተፈተጠሩ
ተቋማዊም
ይሁን ሌላ ችግር
‘የሠለጠነ
የሰው ሃይል ባመኖር ምክኒያት’
የሚለውን ሐረግ መምዘዝ ባህል
እየሆነ የመጣ ይመስላል፡፡ እንዲህ
እያልን
ለልጆቻችን
ቅረሶቻችንን
ማደስ አቅቶን በፎቶ እናውርሳቸው?
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መድረክ ላይ በዋናነት ተነስቷል፡፡
በኢትዮጵያ በስራ ላይ ካሉ ከሰማንያ
ሺህ በላይ መሰረታዊ የህብረት ስራ
ማህበራትና ሶስት መቶ ስልሳ በላይ
ዩኒየኖች የግብርና ምርቶችን ከህብረት
ስራ ማህራት በመሰብሰብ ለሀገር ውስጥ
እና ለውጭ ሀገር ገበያ በማቅረብ የውጭ
ምንዛሪን በማስገኘትና
የስራ እድልን
በመፍጠር ከፍተኛ ሚና አላቸው
ተብሏል ፡፡
በስልጠናው
የግብርና
ምርትን
በማምረትና በመላክ ላይ የተሠማሩ
የምክር ቤቱ አባላትና የህብረት ስራ
ማህበራት
ተወካዮች
ተሳትፈዋል፡፡
ስልጠናው ህዳር 28 ቀን 2ዐ1ዐ ዓ.ም
በበሻሌ ሆቴል ተካሂዷል፡፡

የዞረ)

የሚለው
ሁሉንም
ያሳስባል፡፡
ይሄ በቅርስ እድሳት ላይ ላለብን
የሠለጠነ
የሰው
ኃየል
እጦት
ሁለት
ነገሮችን
እንደናስተውል
ግድ
ይለናል፡፡
1ኛ
ከራሳችን
ነጋዴው ከተለመደው
የሆቴል
ግንባታ፤የአስጎብኚ
ድርጅቶችን
ከመክፈት
ተሻግረው
በቅርስ
እክብካቤ፤እድሣት
እና ተያያዥ
ሥራዎች
ላይ
እንዲሳተፉ
መበረታታት
አለባቸው፡
በመንግሥትም በኩል ሁኔታዎች
እነዲመቻች
ጥረት
ማድረግ
አለባቸው፡፡
2ኛ በአገሪቱ ያሉ
ክፍተኛ
የትምህርት
ተቋማት
በቅርስ
እድሣት
ና
እንክብካቤ
የጥናት መስክ ቢከፍቱ ላለብን
የሠለጠነ የሰው ኃይል ችግር ትልቅ
አስተዋጸኦ
ማድረግ
ይችላሉ፡፡
አዚህ ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
የጋዜጠንነት ት/ቤትን ልብ ይሏል፡፡
ለብዙ ዘመን በልምድ ሲሰራበት
የነበረው የጋዜጠኝነት ሙያ ዛሬ
በሙያው ትምህርት ቤቱ በመከፈቱ
ምክንያት
የሰለጠኑ
ጋዜጠኞች
ማፍራት
ተችሏል፡፡
የግሉም
ዘርፍ ብዙሃን በመገናኛ ሥራ ላይ
እንደተሰማራ
ሁሉ ለምን ቅርስ
እንክብካቤና እድሣት አልተሰማራም
ብንል መልሱ አሁንም
የግሉ
ዘርፍ ይችላል እንጂ የሚል ነው ፡፡
ስለዚህ ባለሃብቶች በቅርስ እድሣት

ላይ የሚሠሩ ኩባንያዎች ሲከፈቱ ና
በሙያውም የሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን
ሲሟሉ የቅርስ መፈራረስ ችግርም
መፍታት ያስችለናል ፡፡ የተቋቋሙትም
የቅርስ አዳሽ ኩባንያዎች ዓለማቀፋዊ፤
መስፈርቱን
በማሟላት ከአገራችን
አልፈው የውጭ ምንዛሬ ማምጣት
ይችላሉ፡፡ ኢትዮጵያ በርካታ አቢያተ
ክርስቲያን፤ አብያተ መንግሥት፤
ገዳማት ፤ጥንታዊ መሰጊዶች፤ ቁጥር
ስፍር የሌላቸው ጥንታዊ ጽሑፎቸ፤
መዛግብት ፤አልባሳት ፤እንዲሁም
መገልገያ ቁሣቁስ ሀብተ ያላትና
ነገር ግን እነዚህ አህቶቿ ብዙ ጊዜ
አደጋ ላይ ናቸው ሲባል እንሰማለን፡፡
ስለዚህ የግሉ ዘርፍ በዚህ ለአገር
እና የሕዝብ
ቋሚ ሀብት ላይ
በዕድሣት
ቢሠማሩ
እራሳቸውንና
አገራቸውን
መጥቀም
ይችላሉ፡፡
እንዚህ ሊመጡ ያሉት ኩባንያዎች
በሰው ኃይልና
በቁሳቀስ ተሟልተው

ሲገኙ ከአገራቸው አልፈው
በተለይ
በቅርሶቻቸው
ላይ
ለሚደርሰው
ጉዳት
መላ ላጡ ድሃ የአፍሪቃ
አገራትም ኩራት መሆን ይችላሉ፡፡
ህልም ተፈርቶ…. እንዲሉ የነጋዴ
በጋራም ሆነ በግል በቅርስ እንክበካቤ
እና
እድሣት
ዙሪያ
በተግባር
ተሰማርቶ የአገሩን ታሪክ ማቆየትና
ማሰተላለፍ
ይችላል፤ራሱንና
አገሩንም
መጥቀም
ይችላልና፡፡

