አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.)
LION INSURANCE COMPANY(S.C)

ለማንኛውም የኢንሹራንስ ፍላጎትዎ፣
በአገልግሎቱ የሚረኩበት፣
በጥንካሬው የሚመኩበት

ዋናው መ/ቤት ኃይሌ ገብረስላሴ ጎዳና
ኮሜት ህንፃ 1ኛ ፎቅ
ስልክ፡- 011-618 70 00/618 88 00
ፋክስ፡- 011-663 29 40/661 15 52
ፖ.ሣ.ቁ፡ 26281/1000
ኢሜል፡ lioninsurance@ethionet.et
ድረ-ገፅ፡ http:/www.anbessainsurance.com

ንግድና ልማት
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መልካም አስተዳደር ማስፈን
ለቢዝነስ የህልውና ጉዳይ ነው
ተባለ
የኩባንያ መልካም አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት
የንግድን ስራ ዘለቄታ እንዲኖረው ለማድረግ
ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ
ውስጥ ያለው የህግ ማእቀፍ እና መንግስት ይፋ
ያደረገው ያለበት የመልካም አስተዳደር ችግር
ለኢየትዮጵያውያን የንግድ ማህበረሰብ አባላት
ከፍተኛ ሳንካ ሆነው ይታያሉ፡፡

3
የልማት ባንክ መልካም
አስተዳደር ችግሮች አሉበት
ተባለ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ ገበያ ለመግባት
በስፋት በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፤ ይሁን
እንጂ ያለበትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች
ለመፍታት ይህ ነው የሚባል እርምጃ ሲወስድ
አይታይም፡፡

4

አ. አ. ን.ና ዘ. ማ. ም/ቤት
ከፋይናንስ ዘርፍ ተዋናዮች
ጋር ተወያየ
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማግበራት
ም/ቤት ስለሚሰጣቸአው የአድቮኬሲና የንግድ
አገልግሎቶች እንዲሁም ከፋይናንስ ዘርፉ ጋር
የበለጠ ተቀራርቦ መስራ ስለሚቻልበት ሁኔታ
ላይ በባንክና በኢንሹራንስ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ
አባል ኩባንያዎች ጋር ምክክር አደረገ፡፡

3

ኢትዮ‐ጆርዳን ቢዝነስ ፎረም
ተካሄደ
ከሰላሳ በላይ ኩባንያዎችን የያዘ የዮርዳኖስ ቡድን
በኢትዮጵያ ቆይታ አደረገ፡፡ ይህም ከዮርዳኖስ
ከመጡት ልዑካን ሁሉ ትልቁ ነው፡፡ በሁለቱ
ሃገራት መካከል የቢዝነስ ለቢዝነስ ምክክርና
በጋራ የሚሰሩበትን ሁኔታዎች በተመለከተ
አባላቱ የሃሳብ ልውውጥ አድርገዋል፡፡

8

ቢዝነስ ያለ ስነ ምግባር ዘሌቄታ
አይኖረውም፤ ወርክሾፕ

በመስፍን ዘገዬ

“ለመልካም አስተዳደር መስፈን ስነ ምግባራዊና
ማህበራዊ ሃላፊነቱን የሚወጣ ቢዝነስ” የሚለው
ሃሳብ እ.አ.አ. የ2015 ዓ.ም. ቤን‐አፍሪካ የምስራቅ
አፍሪካ ክልላዊ ጉባኤ ጭብጥ ነበር፡፡ ጉባኤው
የተዘጋጀው በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮርፖሬት
ገቨርናንስ ኢንትቲዩት፣ በፌዴራል ስነ ምግባርና ፀረ
ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
ንግድ ስራ ትምህርት ቤት በጋራ ነበር፡፡ መድረኩ
በካፒታል ሆቴልና ስፓ ህዳር 18 ‐ 19፣ 2008
ዓ.ም. የተካሄደ፡፡
የቤን‐አፍሪካ ፕሬዚዳንት ዶር አርኖልድ ስሚት
የእለቱን መልክት አስተላልፈዋል፡፡ አንድ ግለሰብ
ለአንድ ጉዳይ በቁርጠኝነትና በሃቀኝነት መቆም
መቻል በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም፡፡ ብቃት፣
ጥልቅ እውቀት፣ ክህሎት፤ የአንድን ሰው ሃቀኛ
አካሄድ ለመጠበቅ ወሳኝ ናቸው፤ እንደተናገሩት፡፡
አንዳንድ ሰዎች “ቢዝነስ እና ስነ ምግባር”
የሚሉት ፅንሰ ሃሳቦች የሚቃረኑ ሃሳቦች የያዘ
አድርገው ይመለከቱታል፡፡ እንደዚህ አይነቱ
ነገር ለምሁራንና ለፈላስፋዎች ብቻ የሚስማማ
አድርገው ያዩታል፡፡ እውነቱ ግን “ያለ ስነ ምግባር
ስለ ዘላቂነትና ማሀበራዊ ሃላፊነት ማውራት
አይቻልም”፤ ብለዋል፡፡
በእለቱ የፌዴራል ስነ ስነምግባርና ፀረ ሙስና
ኮሚሽን ኮሚሽነር የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል፡፡
‘ለምንድን ነው የንግድ ማህበረሰቡ የስነ ምግባርን
ጉዳይ ጉዳዩ የሚያደርገው’ የሚለው ማእከላዊ
ጥያቄ ነው፤ ብለዋል፡፡ በእለቱ የተዘጋጀውን ጉባኤ
አይነት መድረኮች ውይይትና ጥናትን ያበረታታሉ
እንዲሁም አፍሪካን የማቀራረብ ስራ ይሰራሉ፣
በአፍሪካ ውስጥ የሃሳብና የልምድ ልውውጥን
ያሳልጣሉ፡፡
ደምበኞች ያለአግባብ ተይዘናል ብለው ካሰቡ
ደምበኛ ሆነው አይቀጥሉም፡፡ ከዛ ባሻገር በኢ‐ስነ
ምግባራዊ ቢዝነስ መሰማራት ቅጣትና እቀባዎችን
በመንግስትና በተቋማቱ ያጋጥሙታል፡፡ ማንም
በጤነኛና አእምሮ ያለ ሰው በዚህ ሃሳብ ላይ ክርክር
አያነሳም፤ ብለዋል፡፡
በጉባኤው ጭብጥ ሃሳብ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶች
በእለቱ ቀርበዋል፡፡ አንደኛው አቅራቢ ክፍተቶችን
በተመለከተ ሲናገሩ፤ በቂ ያልሆነ የፋይናንስ ገበያ

ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ)

Global Insurance Company (S.C)
አብይ ቅርንጫፍ
Main Branch
011 1565856
Fax 011 1558511

 180112
አራዳ ቅርንጫፍ
Arada Branch

 011 1 558844
Fax 011 1578500
 55449
ቦሌ ቅርንጫፍ
Bole Branch
 011 5158498
Fax 011 5533308
 180112

ንፋስ ስልክ ቅርንጫፍ
Nifas Silk Branch
 011 4407164
Fax 011 4403922
 6038
ተ/ሃይማኖት ቅርንጫፍ
T/Haimanot Branch

 011 1560483
Fax 011 1579129
 180112
የረር በር ቅርንጫፍ
Yerer Ber Branch
 011 6450407
Fax 011 6479509
180112
Mexico Branch
 011 8101429
Fax 011 5510368
 54277

ዋና መስራያ ቤት/Head Office

011 1 567400/565850

Fax: 011 1566200 * 180112
E-mail:globalisu@ethionet.et
Website:wwwglobalinsurancesc.com

ሐረር ቅርንጫፍ
Harar Branch  025 6663600
Fax 025 661565 * 76
ድሬዳዋ ቅርንጫፍ
Dire Dawa Branch
 025 1115550
Fax 025 1115551 * 2722
አዳማ ቅርንጫፍ
Adama Branch
 022 112 6050
Fax 022 112 3900 * 2797
ሐዋሳ ቅርንጫፍ
Hawassa Branch
 046 2204030
Fax 0462208900 * 1414
ጅጅጋ Jijiga Contact office
 025 7754440
Fax 025 7756969 * 2727
እርስዎን ማገልገል ሙያዊ ክብራችን ነው!
Serving you is our professional pride!

መኖሩ፣ ያልተዋቀረ የቢዝነስ መልካም አስተዳደር
መድረክ መሆኑ፣ የተማረ የሰው ሃይል እጥረት፣
የጥቂቱሃንን
መብት
መጠበቅ
አለመቻል፣
የግልጽነትና የመረጃ አለመስጠት ችግር፣ የፍላጎት
ቅራኔ፣ እንዲሁም ውጤታማ ያልሆነ የቢዝነስ
መልካም አስተዳደር፤ ተጠቅሰዋል፡፡
የመክፈቻ መልእክቶችና በተለያዩ ጭብጦች ላይ
ዝግጅቶቹ ከቀረቡ በኋላ መድረኩ ለውይይት
ክፍት ተደርጎ የተለያዩ ሃሳቦች እየተነሱ ውይይት
ተደርጓል፡፡

በውይይቱ ተደጋግሞ የተወሳው ሃሳብ የስነ
ምግባርን ጥቅም በተመለከተ ግነዛቤ የማስጨበጥ
ስራ እንዲሁም ይህንን ሁኔታ ሊደግፍ የሚችል
ሁኔታ መፍጥር ቸል ሊባይ የማይችል ጉዳይ
መሆኑን ነው፡፡
አንድ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ ህጉ ስለ ስነ ምግባር ምንም
የሚለው ነገር ሳይኖር ሲቀር ከንግድ ማህበረሰቡ
ስለ ስነ ምግባር ለመማር በጣም ከባድ ይሆንበታል፡፡
(ወደ ገጽ 6 ዞሯል)

ኒው ዮርክ ኮንቬንሽን
በኢትዮጵያ መፈረሙ ማእከላዊ
ጉዳይ ነው ተባለ
በመስፍን ዘገዬ
በመላው ዓለም ባሉ ቢዝነስ ድርጅቶች መካከል
የሚከሰተውን
የቢዝነስ
ውዝግብ
በግልግል
ለመፍታት ቀዳሚ የሆነው የኒው ዮርክ ኮንቬንን
ማጽደቅ ነው፡፡ ይህንን ደግሞ ካላጸደቁት ሃገራት
ኢትዮጵያ ጎልታ የምትታይ ነች፡፡ ይህ ማእቀፍ
በየኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖረው የግልግል ስራ
ወሳኝ የሆነ መሰረተ ልማት ነው፡፡ በአሁኑ
ሰዓት የንግድ ውዝግብ ጉዳይ ኢትዮጵያና
አፍረካ የተጋተጠባቸው ችግር ነው፡፡ ብቃት
ያለው የንግድ ውዝግብን አፈታት ስርዓት
ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማሳለጥ ቁልፍ አቅም
መገንቢያ መሳሪያ ነው፡፡ እነዚህ ሃሳቦች የአዲስ
አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ግልግል
ተቋም በካፒታል ሆቴልና ስፓ ታህሳስ 3ና 4፣
2008 ዓ.ም. ባዘጋጀው 2ኛ አለም አቀፍ ጉባኤ
ላይ የተሰነዘሩ ነበሩ፡፡

ጉባኤው ‘የፍትህ አቅርቦት የቢዝነስ ልማትን
ለማሳደግ’ በሚል ጭብጥ የተዘጋጀ ነበር፡፡
በዚህ 2ኛ አለም አቀፍ ጉባኤ በተድደራቢነት
የምክር ቤቱ ግልግል ተቋም ምስረታ 14ኛ
ዓመት የታሰበበትም ነበር፡፡ ይህንን ክስተትም
በማስመልከት የተቋሙ ዳይሬክተር አቶ ክቡ ገና
ምክር ቤቱን ፕሬዚዳንት ሆነው ባገለገሉበት ወቅት
በግል ተነሳሽነታቸው ባደረጉት ጥረት የግልግል
ተቋሙ እንዲመሰረት በማድረጋቸው ጉባኤተኛው
በተገኘበት ስነ ስርዓት እውቅና ተሰቷቸዋል፡፡
የግልግል ተቋሙን በዳሬክተርነት ለመጀመሪያ ጊዜ
የመሩት ግለሰብም እንዲሁ እውቅና ተሰቷቸዋል፡፡
(ወደ ገጽ 6 ዞሯል)

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

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						

የአፍሪካ አውነተኛ ገፅታ

ርዕሰ አንቀጽ

በየሱፍ አደምኑር

ማህበራዊ ኃለፊነትን
መወጣት ለተወዳዳሪነትና
ቀጣይነት ላለው ቢዝነስ
ዓለማችን በማያቋርጥ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንዳለች ሁላችም የምንረዳው
ነው፡፡ የለውጥ ሂደቱ ባለፉት ጥቂት አስርት አመታት ከመቼውም ጊዜ

1- መግቢያ
የተባበሩት
መንግስታት
የአፍሪካ
ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ከአፍካ ሕብረት
ኮሚሽን እና ከአፍሪካ ልማት ባንክ ጋር
በመሆን “Frontier Markets in Africa”
በሚል ርዕስ እ.ኤ.አ ጁላይ 18 ቀን 2014
ጥናት የተካሄደ ሲሆን ፣ከዚህ ጥና የተገኙ
ውጤቶች ለዚህ ፀረሁፍ በግብአትነት
ተጠቅመናል፡፡ በዚህ ፅሁፍ የአፍሪካ
አጠቃላይ ሁኔታ እንዲሁም የአፍሪካን
አዎንታዊ ገፅታ የሚያመላክቱ አንዳንድ
ጉዳዮች ለመዳሰስ ተሞክሯል፡፡

በተለየ መልኩ እየፈጠነ መሆኑም ግልጽ ነው፡፡ ይህ ፈጣን የለውጥ

2- የአፍሪካ አጠቃላይ ሁኔታ

ሂደት በንግድ ሥራ ላይም ጎልቶ የሚታይ ነው፡፡

በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን የአፍካ
የኢኮኖሚ አፈፃፀም በተሸለ ሁኔታ ላይ
የሚገኝ ሲሆን ፣ ባለፉት አስርተ አመታት
የኢኮኖሚ እድገቱ በአማካይ አምስት
በመቶ እድገት አሳይቷል፡፡ ለዚህ እድገት
በምክንያትነት የሚጠቀሱት የመልካም
አስተዳደርና የማክሮኢኮኖሚ አስተዳደር
መሻሻል ፣ የከተሞች መስፋፋት ፣
አህጉራዊ ገበያዎች መስፋፋት እና ሌሎች
ተዛማጅ ምክንያቶች ሲሆኑ ፣ ይህ
እድገት እየታየ ያለው ግጨቶች እየቀነሱ.
የተቋማዊ እና አስተዳደራዊ ጥራት
ያለው እየተሸሻለ እና የተጠያቂነትና
የዲሞክራሲያዊ
መንግስታት
እያደጉ
በሚገኙበት ሁኔታ መሆኑን የአህጉራችን
አዎንታዊ ገፅታ የሚያጎላ ነው፡፡

ይህም የንግድ ሥራ ሂደት አለማቀፋዊነት ከመቼውም ጊዜ በተለየ
እየተፋጠነ በመሄዱ ብቻ ሳይሆን የንግድ ሥራ ውድድርም ሉላዊ
ይዘት እየያዘ በመምጣቱም የሚገለጽ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በሁሉም
የዓለማችን ክፍሎች በንግድ ድርጅቶች መሃከል የሚደረገው ውድድር
እየከረረ እንዲሄድ አድግጔል፡፡ የንድግ አሰራር መንገዶችም እንዲሁ
በፍጥነት እየተቀያየሩ ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ ፈተና የበዛበት እንዲሆን
አድርጎታል፡፡
በሌላ በኩል ባለፉት በርካታ ዓመታት በምሁራንና የንግዱ ማህበረሰብ
አባላት ዘንድ የንግድ ስራ ዋና አላማ ትርፍ ማፍራት ሆኖ እንደሚወሰድ
ሁላችን የምናውቀው ጉዳይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባለፉት ሶስትና አራት
አስርት አመታት በአለማችን ላይ የታየው ለውጥ ለንግድ ስራ አላማ
የሰጠነውን ትርጉም እንደገና እንድናየው አስገድዶናል፡፡ ዛሬ አብዛኞቹ
ምሁራንና የኩባንያ መሪዎች የንግድ ስራ አላማ ቀጣይነት ያለው ልማት
ማረጋገጥ መሆን እንዳለበት ይስማማሉ፡፡
አሁን በደረስንበት ዘመን የንግድ ድርጅቶች ከሁሉም የዓለማችን ክፍሎች
የሚገጥማቸውን ጠንካራ ውድድር በአሸናፊነት ለመወጣት እና ቀጣይነት
ያለው ልማት ለማምጣት በድርጅታቸው ውስጥ መልካም የኩባንያ
አስተዳደርን ማስፈን ይጠበቅባቸዋል፡፡
መልካም የኩባንያ አስተዳደር ሲባል በድርጅቶች በሙያ ብቃት የተቃኘ
የንግድ

አስተዳደር

እንዲሰፍን

ማድረግ፤

በኩባንያዎች፤

በኩባንያ

አመራር አካላትና በባለድርሻ አካላት መሃከል ያለው ግንኙነት ግልፅነትና
ተጠያቂነት የሰፈነበት አስራር ማስፈን፤

ገጽ 2

የኩባንያዎች የንግድ አሠራር

አግባብ ያላቸው ህጎችን ያከበሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤ እንዲሁም
ኩባንያዎች ከመላው ማህበረሰብና ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ግንኙነት
መልካም መሆኑን የሚያረጋግጥ የኩባንያ አመራር ስርዓት ማስፈን
ማለታችን ነው፡፡

በአህጉራችን
እየታየ
ያለው
ፈጣን
ዕድገት በዜጎች መካከል ያለው የገቢ
አለመመጣጠን እንዲቀንስ እንዲሁም
መካከለኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ቁጥር
እንዲያድግ ምክንያት ሆኗል፡፡ በአሁኑ
ወቅት መካከለኛ ገቢ ያላቸው የአህጉሩ
ህዝቦች 350 ሚሊዮን የሚገመቱ ሲሆን፣
ይህ አሃዝ በ2040 ወደ 1.1 ቢሊዮን ከፍ
እንደሚል ይጠበቃል፡፡ በአህጉሩ እየታየ
ያለው የከተሞች መስፋፋት በአለም
አቀፋዊ መመዘኛ ፈጣን የሚባል ሲሆን
በአመት በአማካይ የ3.1. መቶኛ እድገት
እያሳየ ነው፡፡

በቤተሰብ ቁጥጥርና አስተዳደር ስር የሚገኙ ከመሆናቸውም ባሻገር በሙያ
ብቃት ላይ የተመሰረተ አስተዳደር የሚታይባቸው ሆነው አናገኛቸውም፡
፡ ይህ ማለት ደግሞ ዘመኑ የሚጠይቀውን የተወዳዳሪነት መስፈርት
ለሟሟት የሚቸገሩና መጻኢ እድላቸው የተሳካ እንዲሆን አስፈላጊ ቅድመ
ሁኔታዎች የሚያንሳቸው መሆኑ ነው፡፡

በ2013 በአህጉሩ የነበረው የሸማቾች
የፍጆታ መጠን 680 ቢሊዮን የአሜሪካ
ዶላር የሚገመቱ ሲሆን ፣ በ2020 እና
በ2030 ወደ 1 ትሪሊዮን ዶላር እና 2.2
ትሊዮን ዶላር እንደሚያሻቅብ ይገመታል፡፡

በአሀጉራችን እየተመዘገበ ያለው ፈጣን
እድገት
የማህበራዊና
ለኢኮኖሚያዊ
መዋቅር
ለውጦች
እና
የመልካም
አስተዳደር መሻሻል ውጤቶች ቢሆንም
በአህጉሩ ያለው ሀቅ በትክክል ባለመገንዘብ
የሚታዩ አሉታዊ ገፅታዎች አሉ፡፡
3.1. ሰላምና ደህንነት

በመሆኑም የአገራችን የንግድ ድርጅቶች ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ በማጤንና
በዚህ የከፋ የንግድ የውድድር ዘመን አሸናፊ ሆነው ለመውጣት ዘመኑ
የሚጠይቀውን የኩባንያዎች መልካም አስተዳደር መተግበር አስፈላጊ
መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተገቢ ትኩረት በመስጠት
ሊረባረቡ ይገባል፡፡ በዚህ ረገድ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት
ምክር ቤት የኢትዮጵያ ኮረፖሬት ገቨርናንስ ኢንስቲትዩት እንዲቋቋም
በማድረግ የጀመረው፡፡

3.2. ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር
ምዕራባውያን በርዳታና በኢንቨስትመንት
መልክ ብዙ ገንዘብ ወደ አፍሪካ ቢያፈሱም
ተመጣጣኝ የሆነ ትርፍ እንደሚያኙ
ተደርጎ ይቆጠራል፡፡ ይሁን እንጂ በህገ
ወጥ መንገድ ከአፍካ የሚወጣው ሀብት
በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ የአፍካ ኢኮኖሚክ
ኮሚሽን
ጥናት
እንደሚያመለከተው
ከሆነ በየአመቱ ትክክለኛ ባልሆነ ዋጋ

ተመን አማካኝነት ወደ 60 ቢሊዮን
የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ገንዘብ
ከአፍካ ይወጣል፡፡ ከ2000 እስከ 2009
ባሉት አመታት ከዋጋ ማጭበርበር
ጋር ተያይዞ በህገ ወጥ መልክ ከአፍካ
የሚወጣው የገንዘብ መጠን በ32.5
መቶኛ እያደገ መሆኑን ጥናቶች
ያመለክታሉ፡፡ በህገ ወጥ መልክ ገንዘብ
የሚወጣባቸው ከፊል ኢኮኖሚዎች
እንደ ነዳጅ ፣ የከበሩ ጌጣጌጦችና
ማዕድናት ፣ የብረትና መዳብ የመሳሰሉ
ሲሆኑ ከአጠቃላይ የህገ ወጥ የገንዘብ
ዝውውሩ ወደ 56 መቶኛ የሚሆነው
ይሸፍላኑ፡፡ በዚህ መልክ ከአህጉሩ
የሚወጣው ሃብት አፍሪካ እድገቷ
ንለመደገፍ ከሚሰጡት ይፋዊ እርዳታ
(Official Development Assistance)
ጋር ተመጣጣኝ እንደሆነ የአፍሪካ
ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጥናት ያመለክታል፡፡

ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር በአፍሪካ

ከ1950 እስከ 2005 ባሉት አመታት
የከተሞች ህዝብ ከ33 ሚሊዮን ወደ 353
ሚሊዮን ከፍ ያለ ሲሆን ፣ በአማካይ የ4.3
መቶኛ እድገት ተመዝግቧል፡፡

3. ለአፍሪካ ያለው የተሳሳተ ዕይታ

ከዚህ አዃያ የአገራችንን የንግድ ስራ አመራር ስንመለከት በአብዛኛው

ምክንያት የሚጠቀሱት አገራዊና አህጉራዊ
ተቋማት መጠናከር እንዲሁም የተሳኩ
ዲሞክራሲያዊ
የሆኑ
ምርጫዎች
መጠናከር ናቸው፡፡ በአጠቃላይ በአህጉሩ
የሚታዩ ግጭቶች የሉም ባይባልም
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰና እየተሸሻሉ
መምጣት ጎልቶ መታየት ያለበት
መልካም ገፅታ ነው፡፡

3.3 አህጉራዊ ትስስር
በአፍሪካ አገራት መካከል ያለው የንግድ
ልውውጥ ከአለም አቀፍ የንግድ ልውውጥ
አንፃር አነስተኛ ቢሆንም ፣ ከጊዜ ወደ
ጊዜ እየተሸሻለ ይገኛል፡፡ በ2011 በአፍሪካ
የተመረቱ የፋብሪካ ውጤቶች በአጠቃላይ
በአፍሪካ ከነበረው የንግድ ልውውጥ
አንፃር 59.3 መቶኛ ድርሻ የነበረው
ሲሆን ፣ ይህ አሃዝ የፋብካ ውጤቶች
ከአለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ አኳያ
ከነበረበት የ13 መቶኛ ድርሻ እጅግ የላቀ
ነው፡፡

በአፍሪካ አገራት መካከል የሚካሄደው
የንግድ ልውውጥ በክፍለ አህጉራዊ
የንግድ ቀጠናዎች አማካኝነ ትእየተስፋፋ
ሲሆን ፣ ነፃ የንግድ ቀጠና ለማቋቋም
እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲሁም ታሪፍ
ነክ እና ታሪፍ ነክ ያልሆኑ መሰናክሎች
ለማሻሻል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ
በአፍካ አገሮች መካከል ያለውን የንግድ
እንቅስቃሴ በሚቀጥሉት አስር አመታት
ውስጥ
በእጥፍ
እንደሚያሳድገው
ይገመታል፡፡ (ሎቬስ 2013)

በብዙ ምዕራብውያን አገራት አፍሪካ
የግጭትና የስጋት አህጉር እንደሆነች
ተደርጎ ይነገራል፡፡ ይሁን እንጂ ይህ
እውነተኛው የአፍሪካ ማንነት የሚወክል
አይደለም፡፡ በ2006 እስከ 2012 በነበሩት
አመታት በአፍሪካ የነበሩት ግጭቶች
በአማካይ 11 ሲሆኑ ፣ በተመሳሳይ
አመታት በኤሲያ የተመዘገቡ ግጭቶች
ግን በአማካይ 14 ናቸው፡፡ በአጠቃላይ
በአፍሪካ የሚታይ ግጭቶች ከጊዜ ወደ
ጊዜ እየቀነሱ ሲሆን ፣ ለዚህ እንደ
ወደ ገጽ 3 ዞሯል

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በኮሚዩኒኬሽን ሚዲያ
መምሪያ እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ
33ኛ ዓመት ታህሣሥ 2008
 011-5518055 ፣ 011-5155221
ፋክስ፡ 011-5511479 
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ዋና አዘጋጅ ፡
ዲዛይነር
፡
ፎቶግራፈር ፡

መስፍን ዘገዬ
ጤናዬ ከበደ
አንዱአምላክ ታምረማርያም

አዘጋጆች፡-

ከፍያለው ዋስይሁን
ተስፋ እጀታ

የኤዲቶሪያል ቦርድ አባላት፡አቶ ያየህይራድ አባተ
- ሰብሳቢ
አቶ ዮሐንስ ወ/ገብርኤል - አባል
አቶ መንግሥቱ ዳርጌ
“
አቶ መስፍን ዘገዬ
“
አቶ ተከስተ ግርማ
“
አቶ ካሣሁን ማሞ
		

ገጽ 3									
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ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.

መልካም አስተዳደር ማስፈን ለቢዝነስ የህልውና ጉዳይ ነው ተባለ
በመስፍን ዘገዬ
የኩባንያ መልካም አስተዳደር ስርዓት
መዘርጋት
የንግድን
ስራ
ዘለቄታ
እንዲኖረው ለማድረግ ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡
በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ
ማእቀፍ እና መንግስት ይፋ ያደረገው
ያለበት የመልካም አስተዳደር ችግር
ለኢየትዮጵያውያን የንግድ ማህበረሰብ
አባላት ከፍተኛ ሳንካ ሆነው ይታያሉ፡፡
‘የኩባንያ መልካም አስተዳደር ጥቅሞች’
በሚል ጭብጥ ሂልተን አዲስ ታህሳስ
26፣ 2008 ዓ.ም. በተካሄደ ውይይት ላይ
የተሰነዘረ ሃሳብ ነበር፡፡
የውይይቱን
መድረክ
የተዘጋጀው
በኢትዮጵያ መልካም አስተዳደር ተቋም
ነው፡፡ ተቋሙ በአዲስ አበባ ንግድና
ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ውስጥ
የሚገኝ ሲሆን ይህም ሁኔታ አቅም
ገንብቶ ራሱን እስከሚችል የሚቀጥል
ይሆናል፡፡ በውይይቱ ለምን የኩባንያ
መልካም
አስተዳደር
ለኢትዮጵያ
እንዲሁም ፋይናንሺያል ሪፖርቲንግና
የአለም አቀፍ ተሞክሮ በሚሉ ጭብጦች
ላይ በሁለት አቅራቢዎች ዝግጅቶች
ቀርበዋል፡፡ ዝግጅቶቹ ከቀረቡ በኋላ
የኢትዮጵያ መልካም አስተዳደር ተቃም
ጥሪ ያደረገላቸው አባላቱና እንግዶች
የተለያዩ ጉዳዮችን በማንሳት የሃሳብ
ልውውጥ አድርገዋል፡፡
በፋይናንሺያል
ሪፖርቲንግ
ላይ
ዝግጅት ያቀረቡት አቅራቢ ሲናገሩ፤
ስለ አንድ ኩባንያ አገልግሎትና
እንቅስቃሴ
የውጭ
ተጠቃሚዎች
የሚረዱት በፋይናንሺያል ሪፖረት
አማካኝነት ነው፤ ብልዋል፡፡ ይሁን
እንጂ በኢትዮጵያ ያሉ ኩባንያዎች
ፋይናንሺያል
ሪፖርት
እያዘጋጁ
ያሉት በሃገሪቱ በሃገር ደረጃ የጸደቀ
የፋይናንሺያል
ሪፖርት
ማእቀፍ
በሌለበት
ሁኔታ
ነው፡፡
ሃገሪቱ
የተደራጀ ፋይናንሺያል ሪፖርቲንግ
ስርዓት የላትም፡፡ በዚህም ሳቢያ
ኩባንያዎች የሚያዘጋጁት ፋይናንሺያል
ሪፖርቲንግ ጉድለት ያለበት ነው፤
ሲሉ አቅራቢው ተናግረዋል፡፡
የፋይናንሺያል
ሪፖርቲንግ
ስርዓት
በኩባንያ ውስጥ መዘርጋት የድርጅቱን
ቢዝነስ ዘላቂ ለማድረግ ወሳኝ ጉዳይ
ነው፤ እንደ አቅራቢው፡፡ ይሁን እንጂ
ይህንን ስርዓት መዘርጋት ወጪ አለው፡፡
በሌላ በኩል ይህንን ስርዓት የማይጠቀሙ
ገቢያቸው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል፡፡
ሙስና ለገቢያቸው አንዱ መንገድ ሊሆን
ይችላል፡፡ እነዚህ ኩባንያዎች ኢንቨስት
የሚያደርጉት ገንዘብ የሚያስገኝላቸው
ትርፍ አይኖርም፡፡ የኩባንያዎቹ የቢዝነስ
እንቅስቃሴ ገንዘም አያመጣላቸውም፡
፡ ገንዘቡ የሚገኘው አግባብ ባለሆኑ
መንገዶችና እንቅስቃሴዎች ነው፡፡ ይህ

ግን ዘላቂነት የማይኖረው አካሄድ ነው፤
ብለዋል፡፡
ሌላው አቅራቢ ሲናገሩ፤ ሃገሪቱ ውስጥ
ያለው የህግ ማእቀፍ ባለበት ጉድለት
ምክንያት በኩባንያ መልካም አስተዳደር
ለማስፈን አስቸጋሪ ያደርገዋል ብለዋል፡፡
በቅርቡ የወጣው የንግድ ምዝገባና እደሳ
አዋጅ መልካም ፈቃድ ሊጫወተው
የሚችልውን ሚና ግንዛቤ ውስጥ
ያላስገባና ቸል ያለ ነው፡፡ ይህንን
ሲያብራሩ አንቀጽ 69 እንደሚደነግገው
ጠቅሰዋል፡፡ አዋጁ ግብር ሰብሳቢው
ባለስልጣን ግብር በግምት ለመወሰን
እንደሚችል
ይፈቅዳል፡፡
እንዲሁም
ግብር አስገቢው የመንግስት ባለስልጣን
መስሪያ ቤት በማናቸውም ምክንያት
የግብር ውሰና ጥያቄን ውድቅ ማድረግ
ይችላል፡፡
ይህም ማለት ማናቸውንም የሂሳብ
ሪፖርት ባለስልጣኑ አልቀበልም ማለት
ይችላል ማለት ነው፡፡ ይህ በሆነበት
ሁኔታ የኩባንያ መልካም አስተዳደር
ማእቀፍ ከሃገሪቱ የህግ ማእቀፍ ጋር
እንዲጣጣም ካልተደረገ የሚመጣው
መልካም አስተዳደር እንዴት ሊመጣ
ይችላል፤ ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡
በእለቱ የውይይቱ ተሳታፊዎች በስራ
ላይ ያለው የህግ ማእቀፍ ለመልካም
አስተዳደር መስፈን ምን ያህል የሚመች
ነው፤ በቂ የህግ ማእቀፍ ስለመኖሩ፤
ኮርፖሬት ኩባንያ ሊባል የሚችል
በሃገሪቱ ስለመኖሩ፤ እንዲሁም በተለይ
ከፋይናንስ ዘርፍ ውጭ ያለውን ቢስነስ
እንቅስቃሴ የመቆጣጠር ስራ በኢትዮጵያ
ውስጥ አለ ማለት የሚቻልበት ሁኔታ
ስለመኖሩ፤ ጠይቀዋል፡፡
አንደኛው አቅራቢ ሲናገሩ፤ የንግዱን
ማህበረሰብ የሚመጥን መንግስታዊ ተቋም
በሃገሪቱ ውስጥ የመኖሩ ጉዳይ አከራካሪ
ነው፡፡ መንግስት ይጠብቀናል ብሎ
መዘናጋትም አያስፈልግም፡፡ መንስግት
ራሱ በ10ኛው ጠቅላላ የኢህአዴግ ጉባኤ
ከባድ የመልካም አስተዳደር ችግር አለብኝ
ማለቱ ከዚህ አንጻር ሊጠበቅ የሚችለውን
ክፍተት ጠቁዋሚ ነው፤ ብለዋል፡፡
የፋይናንስ
ሪፖርት
ማድረግ
ጠቀሜታዎቹን
ሲዘረዝሩ
ሌላው
አቅራቢ፤ በሃገሪቱ ውስጥ ያሉትን
የፋይናንስ ተቋማት በአሁኑ ሰዓት
ካለው በንብረት ላይ የተመሰረተ ብድር
አሰጣጥ በፋይናንስ ሪፖርት ብድር
አሰጣጥ ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ
ለማድረግ፣ የውጭ ኢንቨስተሮች የሃገር
ውስጥ አጋሮች ጋር በሽርክና ለመስራት፣
በኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽነት ላለው
የኩባንያ መልካም አስተዳደር መሰረት

አ. አ. ን. ዘ. ማ. ም/ቤት
ከፋይናንስ ዘርፍ ተዋናዮች
ጋር ተወያየ
በተስፋ እጄታ
የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማግበራት
ም/ቤት ስለሚሰጣቸአው የአድቮኬሲና
የንግድ
አገልግሎቶች
እንዲሁም
ከፋይናንስ ዘርፉ ጋር የበለጠ ተቀራርቦ
መስራ ስለሚቻልበት ሁኔታ ላይ በባንክና
በኢንሹራንስ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ አባል
ኩባንያዎች ጋር ምክክር አደረገ፡፡
ህዳር 27 ቀን 2008 ዓ.ም በሂልተን
ሆቴል
በተደረገ
የእራት
ግብዣና
ውይይት ላይ አቶ ጌታቸው ረጋሳ
የም/ቤቱ ዋና ጸሀፊ ባደረጉት ገለጻ
ም/ቤቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአደረጃጀትም
ሆነ በሚሰጠው የአገልግሎት ጥራት
እያደገ መምጣቱን አስረድተዋል፡፡
በውይይቱ ላይ 21 የሚሆኑ የባንኮች
ፕሬዚዳንቶችና የኢንሹራንስ ኩባንያ
ዋና ስራ አሰፈጻሚዎች የተገኙ ሲሆን

ከም/ቤቱ ጋር በቅርበት አብሮ መስራት
ለፋይናንስ
ዘርፉ
ዕድገት
የበለጠ
አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልጸዋል፡፡
አቶ ኤሊያስ ገነቲ የአዲስ አበባ ንግድና
የዘርፍ ማህበራት ም/ቤት ፕሬዚዳንተ
እንደገለጹት ም/ቤቱ ቀደም ሲል ባጸደቀው
ስትራቴጂክ ዕቅድ መሰረት አባላቶቹን
ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በየሴክተሩ
ለማነጋገር
ዕቅድ
ይዞ
እንደነበረ
አስታውሰው ይኸው ከፋይናነስ ዘርፉ
ጋር የተጀመረው ውይይትም የዚሁ
ዕቅድ አካል እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ለወደፊትም ከሌሎች የንግድ ሴክተሮች
ጋር ተመሳሳይ ውይይቶችን ማድረጉ
እንደሚቀጥል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል፡፡

ሆኖ
ለማስፈን፣
የአካውንቲንግና
ኦዲቲንግን ስራ ለመፈተሽ የሚያስችል
የክትትል ስርዓት ለመዘርጋት ይረዳል፤
ብለዋል፡፡

አስገዳጅ እያደረጉት ይገኛሉ፡፡ እንደ
ኢትዮጵያ ባለው ሃገር ግን የንግዱ
ማህበረሰብ ቢጀምረው ጥሩ ነው፤
በማለት አንደኛው ዝግጅት አቅራቢ
ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ
መንግስት
የፋይናንስ
ሪፖርቲንግ
አዋጅ
ያወጣ
ሲሆን
የኢትዮጵያ አካውንቲንግና ኦዲቲንግ
ቦርድም
ተቋቁሟል፡፡
የፋይናንስ
ሪፖርቲንግ አዋጅ ለፋይናስ ሪፖርቲንግ
ጠቃሚ የሆኑ አለማቀፋዊ ደረጃዎች
በሙሉ እውቅና የሰጠ ነው፡፡ በሌላ በኩል
ይህ አዋጅ ሁሉም ኩባንያዎች ደረጃውን
አምስት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
መተግበር
እንዲጀምሩ
ይደነግጋል፤
በማለት አቅራቢው አብራርተዋል፡፡

የቢዝነስ ስርዓት ላይ ተመስርቶ ገንዘብ
ማግኘት
በስፋት
አልተለመደም፤
ከዚህ አንጻር ሊጠቀሱ የሚችሉት
በጣም
ትቂቶች
ናቸው፡፡
ይህም
ማለት ኩባንያዎች ገንዘብ የሚያገኙት
በሚሰጡት አገልግሎት ሳይሆን በሌላ
ጤናማ ባልሆነ መንገድ ነው፡፡ ይህ
አካሄድ ግን እያበቃለት ነው፡፡ አለማቀፋዊ
ሃይሎች እየመጡ ነው፡፡ የውዴታም
የግዴታም ሁኔታውን መቀየር ያለበት
ሁኔታ ውስጥ ሃገሪቱ እየገባች ነው፡
፡ ለዚህ ደግሞ የመንግስት ድጋፍ
ያስፈልጋል፡፡ ያለውን የህግ ማእቀፍ
አመች ማድረግና ማስተካከል አስፈላጊ
ነው፤ በውይይቱ እንደተገለጸው፡፡

የቤተሰብ ቢዝነስ እንዴት ይታያል፤
ጃፓን
ውስጥ
በቤተሰብ
የተጀመረ
ቢዝነስ ውጤታማ ሆኗል፤ ለሚለው
የተሳታፊዎች ሃሳብ ምላሽ ሲሰጥ፤ ቢዝነስ
በቤተሰብ ሊጀመር ይችላል በሂደት ግን
ለድርጅቱ ስርአት እየተበጀለት መልካም
አስተዳደር
ወደሚዘረጋበት
ሁኔታ
መግባት ያስፈልጋል፡፡ ያንን ማድረግ
ካልተቻለ መስራቾቹ በእድሜ ሲገደቡ
ድርጅቱ ወደ ቀጣዩ ትውልድ መሻገር
የማይችል ይሆናል፤ ተብሏል፡፡
የአንዳንድ ሃገራት መንግስት በኩባንያ
ውስጥ መልካም አስተዳደርን ማስፈን

ኢትዮጵያ የአለም አቀፍ ንግድ ድርጅት
አባል የምትሆንበት ጊዜ እየመጣ ነው፡፡
መንግስትም ለዚሁ ጉዳይ ስራ ጀምሯል፡
፡ የሁለቱ ባንኮችም መቀላቀል የዚሁ
ነጸብራቅ ነው፡፡
መንግስት በ10ኛው የኢህአዴግ ገባኤ
መሰረታዊና ከባድ የመልካም አስተዳደር
ችግሮች ያሉበት መሆኑን ገልጿል፡፡

ይህም በኩባንያ መልካም አስተዳደር
ለማስፈን
ያለው
ከባቢ
ሁኔታ
አስቸጋሪ መሆኑን ያሳያል፡፡ በዚህም
የተነሳ የግሉ ዘርፍ በራሱ ተነሳሽነት
መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ፈተና
ሆኖበታል፡፡
አንድ ተሳታፊ እንደገለጹት፤ ነጋዴው
ጉቦ
ይሰጣል፤
ተቀባዮቹ
ደግሞ
በአብዛኛው
የመንግስት
ተቋማት
ናቸው፡፡ ይህም ለመልካም አስተዳደር
መስፈን
ከመንግስት
ብዙ
ስራ
እንደሚጠበቅ ያሳያል፡፡
በቀረቡት ዝግጅቶች በመልካም አስተዳደር
እና በኩባንያ መልካም አስተዳደር መካከል
ያለው ግኑኝነት በግልጽ እንዲታይ
አልተደረገም፡፡ ‘እንዳለቃዬ ብሎ ጎብጦ
ሄደ’ የሚለውን ሃገራዊ ብሂል ጠቅሰው
የከባቢው ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት
አስፈላጊነትን አንድ ተሳታፊ ያወሱት
ጉዳይ ነበር፡፡
ኢትዮጵያ ብዙ ሊያሰራ የሚችል የህግ
ማእቀፍ አላት፡፡ ነገር ግን በመመሪያ፣
በፖሊሲና በመሳሰሉት እየተሸራረፈ በህግ
የተቀመጠው ከተጨባጭ ሁኔታ አንጻር
የሌለ ያህል ሆኗል፡፡ የመልካም አስተዳደር
ችግር አለ፤ ብዙ ብሶት አለ፤ በማለት ሌላ
የውይይቱ ተሳታፊ ተናግረዋል፡፡

ታህሣሥ

2008 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						
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የልማት ባንክ መልካም አስተዳደር ችግሮች አሉበት ተባለ
በመስፍን ዘገዬ
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ወደ ገበያ
ለመግባት በስፋት በመንቀሳቀስ ላይ
ይገኛል፤
ይሁን
እንጂ
ያለበትን
የመልካም
አስተዳደር
ችግሮች
ለመፍታት ይህ ነው የሚባል እርምጃ
ሲወስድ
አይታይም፡፡
በመሆኑም
አገልግሎቱን ለመጠቀም አስቸጋሪ ሆኖ
የሚቀጥል ይሆናል፣ የአመራር ብቃት
ችግር በሃገሪቱ ውስጥ እንደቀጠለ
ነው፤ ይህም ከፍተኛ ሃብት እንዲባክን
በማድረግ ላይ ይግኛል፣ መንግስት
ኢኪዊቲ ፋይናንስን አለማጽደቁ ከዚህ
አንጻር ሊኖር የሚችለውን ተሳትፎ
የሚከለክል የፖሊሲ ማእቀፍ ጉድለት
አለ፣ እንዲሁም የመብራት ሃይል
መቆራረጥ ትልቅ ችግር ሆኖ ቀጥሏል፤
የሚሉት ሃሳቦች ለማኑፋክቸሪንግ
ዘርፍ የፕሮጀክት ፋይናንስ በሚል
ጭብጥ የተዘጋጀ ወርክሾፕ ላይ
የተነሱ ነበሩ፡፡ ውይይቱ ጁፒተር
አለማቀፍ ሆቴል ታህሳስ 21፣ 2008
ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡
የውይይት መድረኩ በአዲስ አበባ
ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
የተዘጋጀ ሲሆን ከኢትዮጵያ ልማት
ባንክ የመጡ ግለሰብ ባንኩ ሊሰጥ
እየተዘጋጀ ስላለው የተለያዩ የብድር
አገልግሎት
አይነቶች
እንዲሁም
በባንኩ እየተወሰደ ስላለው የለውጥ
እንቅስቃሴ
ገለጻ
አድርገዋል፡፡
ገለጻ ካደረጉበት አገልግሎት የሊዝ
ፋይናንሲንግ የመጀመሪያው ነበር፡፡
ሊዝ ፋይናንስ አዲስ አገልግሎት ነው፡፡
የሚሰጠውም ለካፒታል እቃዎች ሲሆን
እሱም ለአነስተኛና መካከለኛ ድርጅቶች
(SMEs) ነው፡፡ እነዚህ ድርጅቶች የዚህ
አገልግሎት ዋና ትኩረት ናቸው፤
እንደተናጋሪው፡፡
በሊዝ ፋይናንስ አሰራር ለብድር
መያዣ ሆኖ የተሰጠው እቃ ብድሩ
ተከፍሎ
እስከሚያልቅ
ድረስ
ባለቤትነቱ በባንኩ ስም የሚመዘገብ
ይሆናል፡፡ ይህንን በተመለከተ አንድ
ተሳታፊ ሃሳብ አንስተዋል፡፡ ተበዳሪው
ድርጅት ደረጃውን ከፍ ለማድረግ
ከሚመለከተው
የመንግስት
አካል
ጋር በፍተሻ ሂደት ውስጥ ከሆነና
ያሉት ንብረቶች በድርጅቱ ስም
ሳይሆን በባንኩ በመሆኑ ያሰበው

የደረጃ ማሳደግ ሂደት እንቅፋት
አይፈጠርበትም ወይ በማለት ጠይቀው
ነበር፡፡ ይሁን እንጂ በባንኩ ገለጻ አድራጊ
በቀላሉ የሚመለስ አልሆነም፡፡
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ እቅድ ጥሩ መሆኑን
ተሳታፊዎች የገለጹ ሲሆን በመቀጠልም
ጥያቄአቸውን አቅርበዋል፡፡ ባንኩ ይህንን
እቅድ ከግብ ለማድረስ ምን ያህል ዝግጅት
አድርጓል ይላሉ፡፡ ተሳታፊዎቹ በተለያዩ
የውይይት
መድረኮች
መሳተፋቸውን
እንዲሁም የባንኩ አገልግሎት የተጓተተ
መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ይህ ጉዳይ እስከመቼ
መፍትሄ ሳያገኝ እየተንከባለለ ይቀጥላል
መቼስ ነው ሃሳቡን ከውይይት ባለፈ
ማስኬድ የሚቻለው ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡
ሌሎች ጉዳዮችንም አውስተዋል፡፡
የስራ አመራር ብቃት ችግር በሃገሪቱ
ውስጥ ይታያል፤ ይህም ከፍተኛ የሃብት
ብክነት እያስከተለ ነው፣ ምርታማነት
ወድቋል፣ እንዲሁም በሃገሪቱ ውስጥ
ያለው የማማከር ስራ አስተማማኝ
አይደለም፤
የሚሉ
ይገኙበታል፡
፡ በብቃት ማነስና ሌሎች ችግሮች
ምክንያት በኢትዮጵያውያን እጅ ያሉ
ኢንዱስትሪዎች
እንዲሁም
ሃብትና
ቢዝነሶች ከኢትዮጵያውያኑ እጅ እየወጡ
ወደ ውጭ ሃገር ኢንቨስተሮች እጅ
እየገቡ ነው፤ ብለዋል፡፡
በሌላ በኩል ባንኩ ወደ ገበያ ለመግባት
በስፋት እየተንቀሳቀሰ ነው፤ አቅራቢው
እንደገለጹት፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን ባንኩ
ያሉበትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች
ለመፍታት ምን ያሰበው ነገር አለ፡፡
እነዚህ ችግሮች ካልተፈቱ ወደፊትም
አገልግሎቱን ማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ
ይቀጥላል፤ ብለዋል፡፡
በኢኪዊቲ ፋይናንስ ተሳትፎ ያለው
ችግር ከፖሊሲ ማእቀፍ የመነጨ
ነው፡፡ መንግስት የኢኪዊቲ ፋይናንስን
አላጸደቀውም፡፡ የቦንድ ገበያ የለም፣
የአክሲዮን
ገበያ
የለም፣
የስቶክ
ኤክስቼንጅ የለም፡፡
አንድ
ተሳታፊ
ሲናገሩ፤
የእለቱ
ውይይት የተዘጋጀው በመካከል ላይ
የገንዘብ አቅርቦት ክፍተት ያጋጠማቸው
ላይ በማተኮር ነው፡፡ ይህም ማለት

ግብር ከፋዩን አይጨምርም ማለት ነው፡
፡ ይህም ነፃ ውድድርን አያበረታታም፡፡
ለዚህም ምላሽ ሲሰጡ የባንኩ ተናጋሪ፤
የSME ፍላጎት ካረካ በኋላ ባንኩ ለግሉ
ዘርፍ አገልግሎቱን ሊሰጥ ይችላል
የሚል ግምት እንዳላቸው፤ ይህ ደግሞ
ስለ ሊዝ ፋይናንስ እንደሆነና ለግሉ ዘርፍ
በተለይ ተስማሚ የሚሆነው የፕሮጀክት
ፋይናንስ እንደሆነ የግላቸውን ሃሳብ
ሰጥተዋል፡፡
አንድ ተሳታፊ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ
ብድር ለማግኘት የሚያጋጥምን አንድ
እንቅፋት ጠቁመዋል፡፡ ከአውሮፓ የመጣ
አሮጌ ማሽን ከቻይና ከሚመጣው አዲሱ
ለእነሱ ተስማሚ መሆኑን ይገልጻሉ፡፡
ይሁን እንጂ የባንኩ አሰራር የሚያዘው
ብድር ለማግኘት አዲስ ንብረት መያዝ
እንዳለበት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቻይናው
ቁሳ ቁስ በብዙ አጋጣሚ አመችና ተስማሚ
ያልሆኑ ሆነው ተገኝተዋል፡፡ ለዚህ ጉዳይ
ምላሻቸውን ሲሰጡ አቅራቢው፤ ያለው

ፖሊሲ አዲስ ላልሆኑ እቃዎች ፋይናንስ
ማድረግ እንደማይፈቅድ በመጠቆም
አልፈውታል፡፡
ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ባንኩ
አዘጋጅቷል፡፡ የባንኩ የተከፈለ ካፒታል
በፊት ከነበረው 1.8 ቢሊዮን ብር ወደ
7.5 ቢሊዮን ብር አድጓል፡፡ ለነጠላ
ተበዳሪ ወሰኑ 25 ፐ /1.875 ብር/
ነው፡፡ ከዚያ ያለፈ የብድር ጥያቄ
የሚስተናገደው በጋራ የማበደር ዘዴ
ነው፤ ይህም በሶስትዮሽ ስምምነት
ሲሆን እነሱም በኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣
በንግድ ባንኮች እና ተበዳሪው መካከል
በሚኖር ስምምነት ይከናወናል፡፡ በአንድ
ባለቤት ስር ላሉ ድርጅቶች የሚሰጠው
ብድር ደግሞ 35 ፐ /2.625 ብር/ ነው
ብለዋል፡፡

አነስተኛ ኮንትራቶችን በመያዝ ሊሆን
ይገባል፡፡ በሃገራችን ያለው አንዱ ችግር
ግን ጥቂት ቢዝነስ ድርጅቶች ሁሉን
ነገር መቆጣጠራቸው ነው፤ የሚል ሃሳብ
ተሰንዝሯል፡፡
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አገልግሎቱን
ለመስጠት ያለው ዝግጁነት በብዙዎች
የተወሳ ጉዳይ ነበር፡፡ አንድ ማሳያም
ተጠቅሷል፡፡
ሌተር
ኦፍ
ክሬዲት
በሚከፈትበት ጊዜ የውጭ ምንዛሪው
ጉዳይ በባንኩ የሚስተናገድ ይሆናል፡፡
ይህ ግን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር
ሲታይ ምን ያህል የሚያስኬድ ሃሳብ
ነው ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ ይሁን እንጂ
ጉዳዩ እንደ ሌሎች ብዙ ቀላል መልስ
ያላገኘ ሆኖ አልፏል፡፡

የግሉ ዘርፍ ይህንን ገንዘብ ለመጠቀም
መዘጋጀት አለበት የሚል ሃሳብ አጽእኖ
ተሰጥቶት ነበር፡፡ የSMEዎች ሚና

የበልጂየም 49
ኢንቨስተሮች ቡድን
ኢትዮጵያን ጎበኘ
በመስፍን ዘገዬ
አርባ ዘጠኝ አባላት ያሉት የበልጂየም
ኢንቨስተሮች ቡድን ከኢትዮጵያ መንግስት
ባለስልጣናት እና ከነግዱ ማህበረሰብ
አባላት ጋር ውይይት አደረገ፡፡ ይህ ወደ
ኢትዮጵያ የመጣ ልዑክ በመጠኑ ትልቁ
የአውሮፓ ህብረት ቡድን ነው፡፡ ልዑኩ
ቆይታ ያደረገው ከህዳር 8 እስከ 12፣
2008 ዓ.ም. ነው፡፡ ውይይቱ ሂልተን
አዲስ ህዳር 9፣ 2008 ዓ.ም. የተደረገ
ነበር፡፡
ይህ ልዑክ በልጂየም ወደ ሩዋንዳ እና
ኬንያ ያደረገችው ጉብኝት አካል ነው፡፡
የሚሲዮኑ ተናጋሪ እንደገለጹት የአውሮፓ
ህብረት ወደ ኢትዮጵያ ካደረጋቸው
የቢዝነስ ጉብኝት ሁሉ በመጠኑ ከፍተኛው
ነው ብለዋል፡፡ ሚሲዮኑ የተዘጋጀው በአዲስ
አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር
ቤት እና ሶስት የቤልጂየም ኤክስፖርት
ድርጅቶች በመተባበር ነው፡፡
ኢኮኖሚያዊ
እንቅስቃሴን
በተመለከተ
ተናጋሪው፤ በልጂየም ከ28ቱ ሃገራት
ከጀርመንና ከጣልያን ቀጥላ በኢኮኖሚ
እድገት ደረጃውን ይዛ ትገኛለች፡፡ ከኢትዮጵያ

እቃ በማስገባት እንዲሁ ከጀርመንና ከስዊድን
ቀጥላ ትገኛለች፤ ብለዋል፡፡
የበልጂየም ኢንቨስተሮች ሊሰማሩባቸው
የሚችሉት
ዘርፎች
አርክቴክቸር፣
ባንክ፣ ውሃ፣ ባቡር፣ የአየር ወደብ፣
መገናኛ፣ ግብርና እና ኢንዱስትሪ
ውጤቶች
ይገኙበታል፡፡
የበልጂየም
ኩባንያዎች በቢራ፣ ስካር፣ የጸሃይ
ሃይል ማመንጨት፣ ግንባታ፣ እና
በሆቴል ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ ወደፊት
ኢንቨስትመንት በብዙ ዘርፎች የሚመጣ
ይሆናል፡፡
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን
ዳይሬክተር በሃገሪቱ ስላሉት ችግሮች
ሲናገሩ፤ የመሬት አቅርቦት ችግር፣
የሎጂስቲክስ ችግር፣ የውጭ ምንዛሪ
እጥረት፣ እና ሌሎችን ተቅሰዋል፡
፡ በመቀጠልም፤ የግል አልሚዎች
የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በማልማት
አምራቾችን እንዲሰማሩበት መጋበዝ
አማራጭም እንዳለ ገልጸዋል፡፡
የልዑኩ ቡድን ተናጋሪ፤ የጉብኝቱ አላማ

ቢዝነስ ለመጀመር ነው ብለዋል፡፡ ሸቀጥ
መሸጥ ድሮ የነበረ ነው፡፡ አሁን ጊዜው
ኢንቨስት በማድረግና በጋራ ጥቅም
ላይ በተመሰረት ግኑኝነት መስራት
ነው ብለዋል፡፡ “እኛ እዚህ የተገኘነው
እናንተን ለማድመጥና ያሉትን እድሎች
ለመፈተሽ ነው”፤ ብለዋል፡፡

በልጂየሞች ደግሞ የኢትዮጵያውያንን
የሃገር ውስጥ እና የኮሜሳ እውቀትን
መጠቀም ይችላሉ፡፡ የምክር ቤቱ ሚና
የሚሆነው ይህ እንዲሆን አመች ሁኔታ
መፍጠር ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ
ነገር እይተቀየረ እንደሆነ ብዙ ነገር
ሰምተናል፤ ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያን ኩባንያዎች የበልጂየምን
እውቀት
መጠቀም
ይችላሉ፣

በልጂየም በኤክስፖርት ነፍስ ወከፍ
ካፒታል በዓለም የመጀመሪያውን ደረጃ

ይዛ ትገኛለች፡፡ “እዚህ የተገኘነው
ያለውን ገበያ ለፈተሽ አይደለም፤ ቢዝነስ
ለመጀመር እንጂ፡፡”
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የደቡብ ‐ለደቡብ
ትብብር በጣም የሚያስፈልግበት ሁኔታ
ውስጥ ነው፡፡ ሃገሪቱ የመዋቅራዊ
ሽግግር ማድረግ እንድትችል የተመረጠ
ኢንቨስትመንት ያስፈልጋታል፤ በማለት
በአጸንኦት ገልጸዋል፡፡
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ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.

አንዳፍታ
የዚህ ወር የአንድ አፍታ ዝግጅት እንግዳችን አቶ ኤርሚስ እሸቱ ይባላሉ፡፡ አቶ ኤርሚያስ በእንግሊዝ ሀገር በትምህርትና በስራ ረጅም ጊዜ የቆዩ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኃላም
የዘመን ባንክን ከመመስረቻ ጊዜ ጀምሮ ለየት ባለ አሰራርና ዘመናዊ የፋይናንስ ተቋም እንዲሆን የራሳቸውን ትልቅ ድርሻ አበርክተዋል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም የኢትዮጵያ ምርት ገበያ
ባለስልጣንን በዋና ስራ አስፈጻሚነት በመምራት ላይ ይገኛሉ፡፡ከአቶ ኤርሚያስ ጋር በተደረገው ቃለ ምልል ብዙ ቁምነገሮችን እንደምትቀስሙ ተሰፋ እናደርጋለን፡፡ አቶ ኤርሚያስን ያነጋገራቸው
የቻምበር ቴሌቪዥን ባልደረባ ተሾመ ገ/ስላሴ

ነው፡፡

እዛው ላይ እያየህ የተቃራኒውን ስሜት
እያየህ ታክቲካዊ በሆነ መንገድ የመመለሱ
ነው የሊደርሺፕ ሚናው ከውጭ ነው እንጂ
ከውስጥ አይደለም፡፡ ውስጥ ያለው ካፒቴን
በእርግጥ ራሱን የቻለ ቡድን መሪ ነው፡
፡ ስለሆነ የራሱን አይነት እዚያው ላይ
እየተጫወተ የሚመራበት ስልቶችና
መንገዶች አሉት፡፡ግን እንደ አጠቃላይ
መሪ ስታይ ከሜዳ ውጭ ባለው ነው
የሚመራው ብዬ ነው የማስበው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አቶ ኤርሚያስ ማን
ናቸው እስቲ በቅድሚያ ስለተወለዱበት፤
ስለተማሩበትና ስላደጉበት ሁኔታ አጠር
ያለ ነገር ቢነግሩን ፡፡
አቶ ኤርሚስ፡ እኔ የተወለድኩትም
ያደኩትም ኢዚሁ አዲስ አበባ ነው፡፤
ዊንጌት የሚባል ትምህርት ቤት አካባቢ
ነበር ያደኩት፡፡ እዚያ አካባቢ የሀና ስራ
ሀዋሪያት የሚባል ትምህርት ቤት ነበር
እስከ ስምንተኛ ክፍል የተማርኩት፡፡ ከ9ኛ
ክፍል ጀምሮ መድኃኔ አለም የሚባል
ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት፡፡
አስራ ሁለተኛ ክፍል እንደተፈተንኩኝ
በአጋጣሚ ዕድል አግኝቼ ወደ እንግሊዝ
ሀገር ነበር የሄድኩት፡፡ እዚያ ኮሌጅ
ዩኒቨርስቲ ገብቼ እስከ ማስትሬት ድግሪ
ደረጃ ተምሬ ከዚያም እዛው የተለያዩ
ድርጅቶች ውስጥ ስሰራ ቆይቼ ነው ወደ
እዚህ አገር ተመልሸ የመጣሁት፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ከዘመናዊው የሊደርሺፕ
ወይም ደግሞ የመሪነት አስተሳሰብ
አንጻር እኛ ሀገር ያለው ነገር ገና
ነው ወደዚያ ጋ እሄድን ነው፣
ለነገሩ እንኳን እኛ እጅግ በጣም ሄዱ
የሚባሉትም ሀገሮች ገና ፍጹም ናቸው
ማለት አይቻልምና ወደኛ ስንመጣ
ቆምጨጭ ያለ ፊቱን ትንሽ ቋጠር
የሚያደርግ እንደዚህ ተብሎ ተለምዷል
መሪ፡፡ እና ስሰማ እርስዎ ትሁት
ነዎት ይባላል፡፡ ይኸን ነገር እንዴት
ነው የሚያስታርቁት፡፡ የስነ ልቡናም
ጨወታ አለበት ሰዎችን መምራት
በጣም ከባድ ነገር ነውና፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ምን ነበር የተማሩት፡፡

አቶ

ኤርሚስ፡
የተማርኩት
ኮምፒውቴሽን የሚባል ትምህርት ነው
የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግና የኮምፒውተር
ሳይንስ
ቅይጥ
ትምህርት
ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ከዚያ መጥተው በቀጥታ

የተሰማሩት በምን ስራ ላይ ነበረ፣ የት
ነበረ?

አቶ

ኤርሚያስ፡ ዘመን ባንክ ገና
እየተቋቋመ ነበረ፡፡ አዛ በቴክኒሎጂውም
ትምህርት ነበረኝ፡፡ ዘመን ባንክ የሰራሁት
በመጀመሪያዎቹ ከባድ አመታት ነበር፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ እንግዲህ አብላጫው
ነገሮች ከዚህ ከቴክኒክ ጋራ ከሙያ
ጋራ የተያያዙ ትምህርቶችን ነው
የተከታተሉትና ወደ ማኔጅመንት ወይም
ወደ ሊደርሺፕ ሲመጡ እንዴት ነበረ?
ትንሽ አያስቸግርም ነበር እንደ የቴክኒክ
ሰው ከመምራት ይበልጡኑ ወደ ቴክኒካዊ
ሙያወ ቢያዘነብል ነው የሚመርጠውና
እንዳው ከዚያ አንጻር እንዴት ነበር፡፡

አቶ ኤርሚያስ፡ ለኔ ለነገሩ እንዳው
ቅድምም ጠቀስ አድርጌ አለፍኩ እንጂ
ሁለት ትምህርት እየተማርኩ ነው ኮሌጅም
ሁኜ ቢዝነስና ፋይናንስ ማኔጅመንት
እማራለሁ፡፡ በጎን ደግሞ ሶፍትዌር
ኢንጂነሪንግ እማራለሁ፡፡ ሁለቱንም ይዤ
ነው ኮሌጅም ዩኒቨርሲቲም ሁኜ እንዳዚሁ
ቅይጥ የሆነ እንዳው ኢንጂነሪንጉንም
ቴክኒካል ዕውቀቱንም የማነጅመንቱንም
ትምህርቶች ይዤ ነው የጨረስኩት፡፡
ወደ ማስተርስም ስገባ ዋናው ዲግሪዬ
በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ባክግራውንድ
ሰጥቶኝ የበለጠ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ
ማኔጅመንት ውስጥ ነበረ፡፡ ስራም ላይ
ብዙ አላስቸገረኝም፡፡ እንደዚህ አይነት
የኢንጂነሪንግ አስተሳሰብ አለ ያው
ትምህርቱ አንድ ችግር ትወስዳለህ፤
ያንን ችግሩን ትሰባብረዋለህ፤ወይም
ትከፋፍለዋለህ፤ከዚያ
ችግሩን
አንድ
በአንድ መፍትኄ የማፈላለግ ቴክኒክ
ያስተምራል፡፡ ትዝ የሚለኝ ነገር ገና
መጀመሪያ ሳምንት ሁኜ አንድ ህንጻ ስር
ቆሜ ዝም ብዬ እመለከታለሁና ቆሻሻ
የሚሰበስብ መኪና ወደ ኃላ መጣና እና
ጥሩንባ ይነፋል፡፡ ዝም ብዬ አየዋለሁ፡
፡ እኔም ያው በዚያን ጊዜ በ1982 ገደማ
ነው፤ ምንም እንደዚ አይነት ነገር
አይተን አናውቅም፡፡ ኮምፒውተር እንኳን
ያየሁት ለመጀመሪ ጊዜ ኢትዮጵያ አየር
መንገድ ውስጥ ቲኬት ሲቆረጥ ሌላ
ቦታ ፕሪንት አድርጎ ሲወጣ በቃ በጣም
በመገረም ነው ያየሁትና፡፡
እዛ ደግሞ እንደዚህ ቆሻሻ ይሰበስባሉ፡
ሰዎች
በየበራፉ ላይ እየመጡ ቁጭ
ያደርጉለታል፤ ከዚያ እራሱ ይወስዳል
ይገለብጣል ፡፡ በጣም ነው የገረመኝ፡፡ እኔ
የገረመኝ ማሽነሪው ሳይሆን ሾፌሩ ራሱ
ወርዶ ቆሻሻ ይሰበስባል፡፡ በተጨማሪም
ደግሞ በመኪናው እየዞሩ የሚሰበስቡት
ሶስቱም ፈረንጆች ናቸው፡፡ አሁን ሶስት
ፈረንጆች ቆሻሻ ሰብሳቢ ከሆኑ እኔ ደግሞ

እዚያ ሀገር ሄጄ ምን ልሆን ነው፡፡ እና
ቀንም ማታም መማር አለብኝ፡፡ ቀን ቀን
ኢነጂነሪንግ እማራለሁ፤ ማታ ማታ
ቢዝነስንና ፋይናንስ እማራለሁ፡፡ በዚያ
አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፍኩትና
አብዛኛውን ጊዜ ውስጤም የተቀረጸው
ነገር ምንድነው ያው አንደኛ ቤተሰቦቼ
ሁሉም እዚህ አዲስ አበባ ናቸው፡፡ ሰፊ
ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩትና ሙሉ
በሙሉ ቤተሰብ ናፍቆትም አለ ልጅነትም
አለ በቃ ዛሬ ነገ እሄዳለሁ ግን ሳልሄድ
ቶሎ ምን ምን ልማር እያልኩ ከራስ ጋር
ውድድር ውስጥ ነው የገባሁት፡፡ ውስጤ
ከጊዜ ጋር ሌላው ሰው አንድ ነገር ተምሮ
ሲገባ እኔ ሁለት ነገር መማር አለብኝ
የሚል ስሜት ውስጥ ነው ያስገባኝ፡፡
ብዙ ዕድልም አግኝቼ ጥሩ ጥሩ መስሪያ
ቤቶችም ስገባ ማኔጅመንቱን ስመለከት
ሌላውንም ሳየው ያው ሁሌ ጉጉቱ
ይህቺን መስራት እኛ መቼም አያቅተንም
የሚለውን እልኸኛነት ነው እየፈጠረ
የሄደው፡፡ ወደ ኢትዮጵያም ስመጣ
ጓደኞቼ ኮሌጅም ዩኒቬርሲቲም አብረውኝ
የቆዩት ምን ልትሰራ ነው የምትሄደው
ሲሉኝ ያው በቃ ያለምንም ስጋት ነው
ግን ጉጉቱ ምንድነው ዞሮ ዞሮ እዚያው
ያየሁትን እዚያ የተማርኩትን እንዲው
ትንሽም ቢሆን ምን ይዠ ልምጣ
እንዲው ያንን እድል አግኝቼ መሄዴ ብቻ
ሳይሆን ጓደኞቼ ያንን ዕድል ላላገኙት
ደግሞ ምን ይዠ ልምጣ የሚለውን
ላይ ነበርና መጥተንም ዘመን ባንክ ላይ
የነበረው የቴክኖሎጂ ባንክ በሀገራችን
ውስጥ እናምጣ ምንም ብዙ ያልታየው
ቴክኖሎጂ እንዴት ይሰራል?
ምንም
ቅርንጫፍ የሌለው ባንክ ሆኖ እንዴት
ይዋቀራል? ባንክ እንደዚህ አይሰራም
የሚሉ ሀሳቦችና ብዙ አይነት ፈተናዎች
ነበሩ፡፡ ግን ግድ የለም ይኸን እዚህ
ውስጥ ማምጣት እንችላለን ተብሎ
ያ ሲሰራ እዚያ ላይ ትንሽ አስተዋጽኦ
ለማድረግ ዕድሉ ነበረኝ ማለት ነው፡፡ ያ
ደግሞ ዞሮ ዞሮ አንድ ባንክ ነው፡፡ በሀገር
ደረጃ ደግሞ እንደ ምርት ገበያው አይነት
እጅግ በጣም ሰፊና የብዙ ሚሊዮን
ገበሬዎች ህይወት ላይ በጎ ተጽዕኖ
የሚያመጣ ነገር ላይ ትንሽም ቢሆን
ተመሳሳይ አይነት አሰተዋጽኦ ማድረግ
ከተቻለ ለኔ በቂ ነው ማለት ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ እስቲ ወደ ሊደርሺፕ
ወደ አመራሩ እንምጣና እመራለሁ ብሎ
ሰው ሲያስብና ወደ መሪነቱ ቦታ ሲመጣ
ምን ማድረግ እንዳለበት መጀመሪያ

ጭንቅላቱን ያዘጋጃልና ወደ ወንበሩ
ወይም ደግሞ ወደሚመሩበት ቦታ
ከመምጣትዎ በፊት ለርስዎ ጥሩ መሪ
እንዴት አይነቱ ነበረ?
አቶ ኤርሚያስ፡ ምናልባት የኔ አስተሳሰብ
የሁሉንም
አስተሳሰብ
ይመሰክራል
ማለት አይደለም፡፡ ግን እኔ በአጋጣሚ
ሆኖ በኢንጂነሪንግ አስተሳሰብ ስለሆነ
የማስበው ጥሩ መሪ ብዬ የምለው
ብዙ ጊዜ በጣም ንኡስ የሆነውን ችግር
ሰብሮ ሰባብሮ ማኔጅ ወደ ሚደረጉት
ጥቃቅን መፍትሔዎች የመመልከት
አቅም
ያለው፤
ተግዳሮቶችን
የመወጣትና የማስረዳት አቅም ለው
ነው፡፡ ኮሙኒኬሽን በሊደርሺፕ ሚና
ላይ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ብዙ ጊዜ
ደግሞ ኮሙኒኬሽን የሚበላሸው ወይም
ማነጅመንት የማይሳካው ሀሳብ በሞራል
በኢነርጂ የተወሰነ ደረጃ ይሄዳል ግን
ከተወሰነ በኃላ መደበኛ ወደ መሆን
ምዕራፍ ውስጥ ይገባልና ተቀባይነትና
ተከታታይነት የሚያጣበት ደረጃ አለው፡፡
አሁን እንግዲህ እንደ አርሰናል እና
ማንቸስተር ዩናይትድ እነ ቼልሲ
ታዋቂ የሆኑት ጥሩ ቡድኖችን ስላዋቀሩ
ነው፡፡ በአጋጣሚ እኔ ማንቸስተር ነው
የተማርኩት ግን አንድም ቀን ኳስ
ጨወታ አይቼ አላውቅም፡፡ ነገር ግን
እንዲያው ዝም ብለህ የቡድን ስሜቱን
ስታየው አንድ አላማ ላይ አብሮ መፋለጥ
መውደቅ፤ መነሳት ያቺን ጎል ለማግባት
ያ በትክክል የቡድን ስሜትን ያመጣል
ማለት ነው፡፡የኛም አላማ ማኔጅመንት
ላይ በቃ ትልቁ ነገር የያዝነው ቡድን
(team) ያንን ግብ እንዲያይና ወደዛ ግብ
የሚፈለገውን መስዋዕትነት ከፍሎ እዚያ
ግብ ላይ እንዲደርስ ማስቻል ትልቅ
የማኔጅመንት ስልት ይመስለኛል፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ እርስዎ አስራ አንድ

ተጫዋቾች አሉ ብለውኛል፡፡ በዚህ
ጨወታ ውስጥ እንግዲህ የቡድን ስራ
ተብሏል፡፡ የትኛውን ቁጥር ለብሰው
የሚጫወቱ ተጫዋች ነዎት፡፡ ኳስ
አከፋፋይ፤ ግብ ጠባቂ፤ የትኛው ነው
የመሪ ትልቅ ሚና እዚህ ላይ?

አቶ ኤርሚያስ፡ የመሪው ትልቁ ሚና
ይመስለኛል ሜዳው ላይ አይደለም፡
፡ ከሜዳው ውጭ ነው፡፡ ምክንያቱም
ያው
የምትወስዳቸው
እርምጃዎች፤
የምታሰማራው የሰው ኃይል፤ ከውጭ ቆመህ
አቅጫጫውን ፍጥነቱን ቅልጥፍናውን

አቶ ኤርሚያስ፡ አሁን እኛ ጋ ያለው
እንግዲህ ካለንበት ከመጣንበት ብዙም
ኢንዱስትሪዎች
ገና
ስላልተስፋፉ
አሁን ቀስ እያለ የማኔጅመንት ስልቱ
የአስተዳደር ስልት ይኸ
መሆን
አለበት ፤ ማኔጅመንቱን በፊት ከነበረው
የተለመደ አስተሳሰብ እየወጣ አይ
በማኔጅመንት አንድ ሰው እኮ በጣም
ውጤታማ የሚሆነው በዚህ መልክ
ነው፡፡ ውጤታማ የሚሆነውን ሰው
ራሱ ስትመርጥ መልኩን አይተህ ዝም
ብሎ በኢንተርቪው ብቻ ሳይሆን እኛ
ውጭ ሀገር የምንፈተነው የነበረው
አፕቲቲውድ ፈተና የሚባል አለ፡፡ የዚህ
ሰው ለውሳኔ ሰጭነት ይሆን፤ሳይንቲስት
ይሆናል፤ወይም
የበለጠ
የትንተና
አዕምሮ ነው ያለው የሚሉ የአፕቲትውድ
ፈተናዎች አሉ፡፡ በዚያ ላይ አንተ
የምትሰጠው መልስና እኔ የምሰጠው
መልስ የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡ ያ ግን
የሚነግረን አንተ ትክክል አይደለህም
ወይም
እከሌ ትክክል ነው ለማለት
ሳይሆን አንተ ሙያህና አስተሳሰብህ
የበለጠ ሳይንቲስት ነህ፤ አካዳሚክ ነህ
እሱ ደግሞ አመራር ሰጪ አይነት
ነው፡፡

ምን ይላል የአንተ የውሳኔ አሠጣጥ
ሁኔታህ
ወደ
ኢንጂነሪን
አይነት
ነው፡፡ እያመለከትክ ያለኸው ግን ሌላ
ነው ስለዚህ ይኸ ለአንተ አይሆንም
ከፈለክ እንደዚህ አይነት ስራ አለን
አለዚያ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ስራ
ብታመለክት ይሻላል የሚል ምክር
ይሰጡሃል፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ ውሳኔ ላይ እርስዎ
እንዴት ነዎት? ውሳኔ ያው ከመሪነት
ትልልቅ ነገሮች አንዱ ውሳኔ ነውና ምን
አይነት ወሳኝ ነዎት እርስዎ ?
አቶ ኤርሚያስ፡ ሰው እኮ አንድ ነገር
ሲወስን የሚፈራውም የሚያሰጋውም
ለውሳኔ ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን
ሳያውቃቸው ሲቀር ነው፡፡ እነዚህ ደግሞ
ምን ምንድ ናቸው የዚህ ውጤት ይኸ
ነው የዚህ ውጤት ደግሞ ይኸ ነው
ይህንን ካደረክ ይኸ ነው ያንን ካደረክ
ደግሞ ይኸ ነው የሚሉትን ፓራሜትሮች
ቶሎ ካወቀ አንድ ሰው ያንን አስቀድሞ
የተተነበየውን ሪስክ ወስዶ ውሳኔውን
ሊወስን ይችላል፡፡ ፓራሜትሮቹን ግን
ካላወቃቸው ወዲያውኑ ስጋት ውስጥ
ይገባል ማለት ነው፡፡
ቻምበር
ቲቪ፡
የኢትዮጵያ
ምርት
ገበያ (ECX) አሁን ምን ደረጃ ላይ
ነው ያለው? እንዲያው የምርት ገበያ
የሚባለው ራሱ መስሪያ ቤቱ ድንገት
ባይኖር ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው
የሚለውን ነገር አንዲያው የት ቦታ
እንዳለን ስለሚያሳየን ነው በዚህ አይነት
መንገድ እየጠየኩ ያለሁትና እንዲያው
ቢገልጹልኝ፡፡
አቶ ኤርሚያስ፡ በልጅነታችን ሁልጊዜ
የምናውቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድን
ነበር፡፡ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያው
አውሮፕላኑም
ምኑም
ሌላውም
እንዲያው ድሮ ማስታወቂያም ባይኖር
አውሮፕላኑ ሲሄድ ስለምናይና ያቺን
የሰላምታ መጽኄት በሆነች አጋጣሚ
ስለምናገኝ ሁልጊዜ በቃ የምትኮራበት
ስታድግም የምትሰራበት ቦታ ቢሆን
ትመኛለህ ዝም ብሎ አታውቀውም ግን
ትመኛለህ፡፡ ይመስለኛል ምርት ገበያም
እንደዚሁ
ሁላችንም
የምንኮራበት
ድርጅት ይመስለኛል፡፡ በጥሩ መሰረት
የተቋቋመ ይመስለኛል፡፡

ሰው እኮ አንድ ነገር ሲወስን የሚፈራውም የሚያሰጋውም
ለውሳኔ ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን ሳያውቃቸው ሲቀር
ነው፡፡ እነዚህ ደግሞ ምን ምንድ ናቸው የዚህ ውጤት
ይኸ ነው የዚህ ውጤት ደግሞ ይኸ ነው ይህንን
ካደረክ ይኸ ነው ያንን ካደረክ ደግሞ ይኸ ነው
የሚሉትን ፓራሜትሮች ቶሎ ካወቀ አንድ ሰው ያንን
አስቀድሞ የተተነበየውን ሪስክ ወስዶ ውሳኔውን ሊወስን
ይችላል፡፡ ፓራሜትሮቹን ግን ካላወቃቸው ወዲያውኑ
ስጋት ውስጥ ይገባል ማለት ነው፡፡
ወይም ያኛው ደግሞ ኢንጂነሪንግ
ነው የሚል ውጤቱን ከዚያ ውስጥ
ያዩታል፡፡ ራሱን የቻለ አንድ ጥበብ
ወይም ሳይንስ ነው፡፡ በዚያ ውስጥ
አድርገው
ሲመርጡና
ገና
ከስር
ሲያዘጋጁ ለማኔጅመንት ውሳኔ ሰጪ
በምትሆንበት መልክ ነው እቀረጹህ
የሚሄዱት፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ የሚባክን ሰው የለም፡፡
አቶ ኤርሚስ፡ አዎ የሚባክን ሰው የለም፡፡
ያ ምንድነው ያው የደረሱበት የቴክኖሎጂ
ጥበቡ ያንድን ሰው በጣም ጠንካራ
ጎኑን እንዲተገብር ገና ከስር ከመሰረቱ
ዩኒቨርሲቲ ስንመረቅ ገና ኢንተርቪው
አድርገው በሂደቱ ውስጥ ስታልፍ አንዱ
አፕቲትውድ ፈተና ውስጥ የምታገኘው
ምደባ ነው፡፡ ከዚያ በኃላ የአፕቲቲውድ
ፍተሻው የኢንጂነሪን አይነት ውጤት
ሰጥቶህ አንተ ግን የምታመለክተው
የተመራማሪነት ከሆነ
ወዲያውኑ

እኛ ያው መሃል ከተማ ሆነን
ጤፉንም ስናገኝ ጤፍ እንበላለን
ምኑንም እናገኛለን፡፡ ግን ገበሬው
በምን አይነት መከራ አምርቶት
ገበያ ላይ እንዳዋለው መሓል ከተማ
ላይ ሆነህ በተለይ አታውቀውም፡፡
በውጭ ሀገር ህጻናቶች ዶሮ ከየት
ነው የሚመጣው ሲባሉ ከሱፐር
ማርኬት ነው አሉ ይባላል፡፡ እናም
መሀል ከተማ ሆነን ጤፍ ከየት ነው
የሚመጣው ያው ከወፍጮ ቤት
አይነት ነገር ነውና ይኸ ጉዳይ ግን
በእውነት የአብዛኛውን የገበሬውን
ህይወት ስለሚነካ ለገበሬው ደግሞ
ትክክለኛ ዋጋ ወይም ተመጣጣኝ
ለስራው
ለላቡ
መልካም
ዋጋ
እንዲገኝ የሚያደርግ እኛም ደግሞ
እንዲያው
ቀጣይ
የሆነ
ገበያ
መኖሩ ለህብረተሰቡ ያው አስፈላጊ
ስለሆነ ግን ለአብዛኛው ህብረተሰብ
ተጠቃሚነት ሲባል ያው ለውጥ ግድ
(ወደ ገጽ 10 ዞሯል )

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.						

ታክስና ሕግ

ግብር ከፋዩን የንግድ
ማኅበረሰብ የሚፈታተኑ
ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ
ተግዳሮቶች
የዓለም የገንዘብ ድርጅት (IMF) እ.ኤ.አ
በሚያዝያ 2015 ባወጣው ዘገባ በማደግ
ላይ ያሉ አገሮች ዕድገታቸው እየቀነሰ
መምጣቱን ያመለክታል፡፡
በዚሁ መሰረት የእነዚህ አገሮች ኢኮኖሚ
እ.ኤ.አ በ2014 ከነበረው 4.6 በመቶ
በ2015 ወደ 4.3 በመቶ ዝቅ እንደሚልና
በተለይ ከሰሃራ በታች ያሉ አገሮች
እ.ኤ.አ በ2014 ካስመዘገቡት የ5 በመቶ
ዕድገት በ2015 ወደ 4.5 በመቶ ዝቅ
እንደሚሉ ተገምቷል፡፡
በኢኮኖሚ ያደጉና በማደግ ላይ ያሉ
አገሮች የዓለም የነዳጅ ዋጋ መቀነስን
ተከትሎ የዋጋ ንረት መጠናቸው
ይቀንሳል ተብሎ ቢጠበቅም ከሰሃራ በታች
ያሉ አገሮች ካለፈው ዓመት ከነበረው
6.4 በመቶ የዋጋ ንረታቸው የቀነሰው
በ6.3 በመቶ ብቻ እንደነበር የዓለም
የገንዘብ ድርጅት ዘገባ ያመለክታል፡፡
በሌላ በኩል በዓለም ባንክ እ.ኤ.አ በጥር
2015 የወጣ ዘገባ በተጠቀሰው ዓመት
የዓለም አቀፍ ንግድ እንቅስቃሴ አመርቂ
ያልሆነ
ዕድገት
እያሳየ
እንደነበር
ገልጿል፡፡ ባንኩ ለዓለም ንግድ እንቅስቃሴ
መቀዛቀዝ በምክንያትነት ከጠቀሳቸው
ውስጥ በምጣኔ ሀብት በበለጸጉ አገሮች
መካከል ያለው የንግድና የገቢ (Trade
and Income) መዋቅራዊ ትስስር
እየተለወጠ
መምጣት
በተደጋጋሚ
በመቀነሱና የዓለም የምርት አቅርቦት
ትስስሩ (Global Supply chain)
እየተዳከመ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ
በሚገቡ ምርቶች ላይ ዝቅተኛ ፍላጎት
መታየቱ ዋነኞቹ ናቸው፡፡
የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
በበኩሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መጠነ ሰፊና
ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴ በማሳየት እ.ኤ.አ
በ2014/2015 የሂሳብ ዓመት 10.3
በመቶ ዓመታዊ ዕድገት ማስመዝገቡን
አስረድቷል፡፡
ይህም ከሰሃራ በታች ያሉት አገሮች
ካስመዘገቡት አማካይ 5 በመቶ ዕድገት
ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ ያህል ከፍ ያለ
ነው፡፡ ይሁንና በሂሳብ ዓመቱ የነበረው
አማካይ ዓመታዊ የዋጋ ግሽበት እ.ኤ.አ
ከ2013/2014 ከነበረው 8.1 በመቶ ወደ
11.3 በመቶ ከፍ ማለቱ በአጠቃላይ
በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ በተወሰነ መልኩ
ማለቱ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ
ላይ በተወሰነ መልኩ አለመረጋጋትን
ፈጥሯል፡፡
የወጪና ገቢ ንግድን በተመለከተ
ከንግድና
ኢንዱስትሪ
ሚኒስቴሮች
የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት
ሀገራችን እ.ኤ.አ በ2014/15 በጀት
ዓመት ወደ ውጭ ከላከቻቸው ምርቶች
2.99 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ
ያገኘች ቢሆንም ባለፈው የበጀት ዓመት
ከነበረው 3.25 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ጋር
ሲነጻጸር 8 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡፡
ቡና ሀገሪቱ ወደ ውጭ ከምትልካቸው
ምርቶች ከምታገኘው ገቢ በተጠናቀቀው
ዓመትም ቀዳሚ እንደሆነ የቀጠለ ሲሆን
በ2014/15 ከቡና የተገኘው ገቢ ባለፈው
ዓመት ከነበረው 718.8 ሚሊዮን ዶላር
ወደ 780.2 ሚሊዮን ዶላር ከፍ በማለት
የ8.5 በመቶ ዕድገት አስመዝግቧል፡፡
በአንጻሩ ከቅባት እህሎች የወጪ ንግድ
የተገኘው ገቢ የ140 ሚሊዮን ዶላር
ቅናሽ በማስመዝገብ አምና ከነበረው

ንግድና ልማት						

ኒው ዮርክ ኮንቬንሽን...

ገጽ 6

(ከገጽ 1 የዞረ)

በታዬ በላቸው
(የሕግ ባለሙያ)

643 ሚሊዮን ዶላር ወደ 503 ሚሊዮን
ዶላር ዝቅ ብሏል፡፡ በሌላ በኩል ከከበሩ
ማዕድናት የተገኘው ገቢ ካለፈው ዓመት
ጋር ሲነጻጸር የ23 በመቶ ቅናሽ ሲያሳይ
በተለይ የወርቅ ወጪ ንግድ በ118
ሚሊዮን ዶላር ወይም 25 በመቶ ቅናሽ
ያሳያል፡፡
ሌሎች
ምርቶች
ማለትም
ጫት፣
ጥራጥሬዎች፣
ቆዳ፣
ጨርቃጨርቅ
እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬ በአጠቃላይ
ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ከነበረው
ቅናሽ ቢያሳዩም 969.05 ሚሊዮን ዶላር
የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የ32.4 በመቶ
ድርሻ ይዘዋል፡፡ የወጪ ንግድ ግብይቱ
የታቀደውን ያህል ግብ ላለማሳካቱና
ለመዳከሙ ዋነኛው ምክንያቶች በዘርፉ
ያሉ
ኃላፊነቱን
የሚወስዱ
አካላት
የቅንጅት ማነስ ፣ የማምረቻ ግብአት
አቅርቦት ማነስ፣ የምርት መቀነስ፣
የዓለም አቀፍ የዋጋ ውድድር መጨመር፣
ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ከበቂ በላይ
ለሀገር ውስጥ ፍጆታ አቅርቦታቸው
መጨመሩ መሆኑ ተመልክቷል፡፡
በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የባሕር
በር የሌላት ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ
በሚባል መልኩ የወጪና ገቢ ንግዷን
የምታካሂደው በጅቡቲ ወደብ ከመሆኑ
ጋር በተያያዘ የሀገሪቱ መንግሥት ወደ
ኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎችን በዘመናዊ
መሣሪያ በመፈተሽ በአንድ ኮንቴይነር
ከ10-35 የአሜሪካ ዶላር ለማስከፈል
አዲስ ዕቅድ አውጥቶአል፡፡
የወደቡ አስተዳደር አዲሱን የክፍያ
ሥርዓት እ.ኤ.አ ከጥር 15 ቀን 2016
ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚያደርግ
ለኢትዮጵያ ማሪታይም ባለሥልጣን
ማሳወቁን ገልጿል፡፡ ይህ አዲስ የክፍያ
ሥርዓት ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው
የወጪና ገቢ ንግዷን በጅቡቲ ወደብ ላይ
ጥገኛ ላደረገችው ሀገራችንና ለአስመጪ
ነጋዴዎች ትልቅ ዱብ ዕዳ ነው፡፡
በቀድሞው ልማዳዊ አሰራር ለኮንቴነር
ፍተሻ ክፍያ አይጠየቅም ነበር፡፡ ይሁንና
የወደቡ አስተዳደር በሚቀጥለው ወር
መጨረሻ ላይ በሚጀምረው የፍተሻ
ክፍያ እንደሚጠይቅ በይፋ ማስታወቅ
የሀገራችንን ኢኮኖሚ ከመፈተኑ ባሻገር
የኑሮ ውድነቱን እጅግ ያባብሳል፡፡
በኮንቴይነር ክፍያ የፈጸመ ነጋዴ ላወጣው
ወጪ ክፍያ የሚጠይቀው ተጠቃሚውን
ህብረተሰብ በመሆኑ ሀገሪቱን ለተጨማሪ
የውጭ ምንዛሬ ይዳርጋል፡፡
ወደ ሀገር ውስጥ ስንመጣ ደግሞ
ከኤሌክትሪክ መቆራረጥ ጋር በተያያዘ
በርካታ
አምራች
ኢንዱስትሪዎችና
ትላልቅ የኮንስትራክሽን ግብአት አምራች
ፋብሪካዎች ከአቅም በታች በማምረት
ለከፍተኛ ኪሳራ ከመዳረጋቸው ሌላ
ገበያቸውም
መቀዝቀዙን
ብዙዎቹ
እየገለጹ ነው፡፡ ሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ
የሲሚንቶ
ፋብሪካዎች
ዓመታዊ
የማምረት አቅማቸው 13 ሚሊዮን
ኩንታል ሆኖ እያለ ባሁኑ ወቅት ያለው
ሽያጫቸው ከ7 ሚሊዮን ኩንታል
ያልበለጠ ነው፡፡
ከኤሌክትሪክ
ሀይል
መቆራረጥ
በተጨማሪ ከቀትር በኋላ ከ11 ሰዓት እስከ
ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ እነዚህ የሲሚንቶ
ፋብሪካዎች
ሀይል
እንዳይጠቀሙ
በመንግሥት ትእዛዝ መሰጠቱ ለገበያ
መቀዛቀዙ አንዱ ምክንያት ሆኖአል፡፡
ለአብነትም የመንግስት የልማት ድርጅት
የሆነው ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ
(ወደ ገጽ 10 ዞሯል)

የእለቱን ጉባኤ ጭብጥ በተመለከተ
የስዊድን ንግድ ምክር ቤት ሃላፊ
የሆኑት ሚስ ሻርሎት ሲናገሩ፤ ባለፈው
አመት ሁለት ጉዳዮችን በቤት ስራነት
ጉባኤተኛው ይዞ መሄዱን አስታውሰዋል፡፡
የመጀመሪያው፤ የተባበሩት መንግስታትን
የግልግል ኮንቬሽን መፈረም ነበር፡፡
ሁለተኛው ደግሞ፤ ለአዲስ አበባ ንግድ
ምክር ቤት ቅራኔን በግልግል መፍታት
እንደሚቻል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ
መስራት ነበር፡፡ የአቅም መገንባትን
አስፈላጊነትም
ማስተማር፡፡
በነዚህ
ላይ ምን ያህል ተኬዶባቸው እንደሆነ
በጉባኤው በሚኖረው ውይይት የሚታይ
ይሆናል፤በማለት ሃሳባቸውን ቀጥለዋል፡፡
“ሁላችንም የየራሳችንን ድርሻ ብንወጣ
የሚል ምኞት አለኝ፤ መንግስትም፣
ሌሎቻችንም፡፡ እናንተ ቁልፍ ቦታ
የያዘና መንገዱን ለመምራት የሚችል
ሃገር የመሆን እድል አላችሁ”፤ በማለት
ለኢትዮጵያውያኑ ተሰብሳቢ ተናግረዋል፡፡
ዘመናዊ የሆነ የግልግል ህግ ማእቀፍ
ያስፈልጋል፤ ኢትዮጵያ ያላት ህግ ጊዜ
ያለፈበት ነው፡፡ ኢትዮጵያ አጠቃላይ የሆነ
የግልግል ህግ አላት፤ ይህ ግን መሻሻል
የሚያስፈልገው ነው፡፡፡ ከዚህም ባሻገር
ፍርድ ቤቶች ብቃት ያስፈልጋቸዋል፤
ብለዋል፡፡
ፓናሊስቶችና አንዳንድ ተሳታፊዎች
የብቃትና
የክህሎትን
አስፈላጊነት
በአጽእኖት
ገልጸዋል፡፡
ውዝግብ

ለመፈታት ሙያዊ ብቃት ይጠይቃል፤
ይህን ደግሞ የተለየ ስልጠና ያገኙ
ካልሆነ በቀር መደበኛ ዳኞች የሌላቸው
ክህሎት ነው፡፡ ስትራቴጂው ምንም
ያህል ጥሩ ቢሆን ወደ ትግበራ ሲገባ
የቢዝነስ እንቅስቃሴው ባህል ወሳኝ ጉዳይ
ነው፡፡ የዘገየ ፍትህ የተከለከለ ነው፤
ይህም ሁኔታ በደቡብ አፍሪካ ያለው
ችግር የሚታይበት አይነት ምልክት
ነው፤ ከዛው ሃገር የመጡ ፓናሊስት
እንደገለጹት፡፡
“ራሷን ሳቢ ለማድረግ ኢትዮጵያ ምን
ማድረግ ትችላለች? ወደ ውድድሩ
ለመግባትና ለማሸነፍ ምን መደረግ
ይኖርበታል?”፤
ሌላ
ከውጭ
ሃገር
የመጡ ተናጋሪ ያነሱት ሀሳብ ነበር፡፡
ቀጥለውም መልሱን ሰጥተዋል፤ የኒው
ዮርክ ኮንቬንሽንን ማጽደቅ፡፡ ለምሳሌ፤
በኢትዮጵያ እና በቻይና መካከል በሚከሰት
ውዝግብ አፈታት ለኢትዮጵያ በጣም
አስቸጋሪ ሊሆንባት ይችላል፡፡ የግልግሉ
ቦታ ቻይና የመሆን እድል አለው፤
ይህም ለኢትዮጵያውያኑ ነገሮችን በጣም
የሚያወሳስብና ብዙ ወጪ የሚጠይቅ
ሊሆን ይችላል፡፡
አንድ ፓናሊስት ደግሞ በኮንሲሊዬሽን /
እርቅ/ ላይ ገለጻ አድርገዋል፡፡ ይህ ዘዴ
የተዘነጋ ውዝግብ እልባት መስጫ መሳሪያ
ነው ሲሉ ይገልጹታል፡፡ ሃሳባቸውን
‘ደካማ ስምምነት ጥሩ ከሆነ የፍርድ
ውሳኔ ይሻላል’ በማለት ማብራራት
ጀመሩ፡፡

በመቀጠልም እርቅ በውዝግብ መፍቻነቱ
የተደቀነበትን
ፈተናም
ጠቁመዋል፡፡
‘ሚዲዬሽን’ እና ‘አርቢትሬሽን’ን የመሳሰሉት
‘ኮንሲሊዬሽን’ን
በውዝግብ
መፍቻነት
የድርሻውን ቦታ አሳጥተውት ይታያል፡፡
አዋጁ በምክር ቤቱ ግልግል ተቋም በኩል
ውዝግብ ይፈታል የሚል አስቀምጧል፡
፡ መሆን ያለበት ግን አርቢትሬሽን እና
ኮንሲሊዬሽን /ግልግል እና እርቅ/ መሆን
ይገባዋል፡፡ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮችን
አቅርበው ሲጨርሱ መልእክታቸውን
በተነሱበት ሃሳብ ደምድመዋል፤ ‘ደካማ
ስምምነት ጥሩ ከሆነ የፍርድ ቤት ውሳኔ
ይሻላል’፡፡
ኢትዮጵያ የኒው ዮርክ ኮንቬንሽንን
የመፈረሟ ጉዳይ በእለቱ ውይይት
ጎልቶ የወጣ ነበር፡፡ “ባለፈው አመት
ኢትዮጵያ የኒው ዮርክ ኮንቬንሽንን
ማጽደቅ ይኖርባታል ብለን ነበር፤ ይሁን
እንጂ ከዚህ አንጻር የተሰራ ነገር የለም፤”
የስዊድን ንግድ ምክር ቤት ሃላፊ
ሚስ ሻርሎት እነደገለጹት፡፡ የኒው
ዮርክ ኮንቬንሽንን ካላጸደቁት ጥቂት
ሃገራት ኢትዮጵያ ጎልታ የምትታይ
ሃገር
ነች፡፡ ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ
ለሚኖረው ግልግል ስራ ቁልፍ የሆነ
መሰረተ ልማት ነው፤ በማለት አክለው
ተናግረዋል፡፡

ቢዝነስ ያለ ስነ ምግባር...

(ከገጽ 1 የዞረ)

ፈተና የሆነው ጉዳይ የህግ ማእቀፍ
ቢቀመጥለትም ስነ ምግባርን በአንድ
ድርጅት ውስጥ ከስራ ጋር ማዋሃድ
አለመቻል
ነው፤
አንድ
ተሳታፊ
እንደተናገሩት ቀጥለውም፤ ስነ ምግባርን
በድርጅት ውስጥ አንቃሳቃሹ ሃይል
ማን ነው የሚል ሃሳብ አንስተዋል፡፡
ኢ‐ስነ ምግባራዊ ባህሪ በማሳየት ከፍተኛ
ሽያጭ የማግኘት አካሄድን መከተል
እንቅስቃሴዎችን ሁሉ መስመር የሳቱ
እንዲሆኑ ያደርጋል፤ ብለዋል፡፡

የሃገሪቱ የንግድ ህግ ለጥብቃ ብዙ
ነገሮችን አስቀምጧል፡፡ ትልቁ ጥያቄ
እነዚህ ወደ ህግ ተቀይረዋልን የሚለው
ነው፤ ሌላ ተሳታፊ ያወሱት ነበር፡፡

ሃገራት የሚያደርጉትን ጥረት ማቀናጀት
ይኖርባቸዋል፡፡
ስነ
ምግባር
እና
ሙስና ለመንግስት የሚተዉ ጉዳዮች
አይደሉም፡፡

በተናጥል የሚደረግ ጥሬት ውጤት
አያስገኝም፡፡ ይህ ደግሞ በአንድ ሃገር
ውስጥ እንዲሁም ከዚያ ባሻገር የሚሰራ
እውነት ነው፡፡ መንግስት፣ የግሉ
ዘርፍ እና ሲቪክ ማህበራት ተርጉም
ባለው መልክ አንድ ላይ መስራት
ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚያ ባሻገር አባል

የኢትዮጵያ
የኮርፖሬት
ገቨርናንስ
ኢንስቲትዩት
ፕሬዚዳንት
ሲናገሩ፤
“ከአሁን በፊት ኖሮን የማያውቀውን
ነገር እንዲኖረን ከፈለግን ከአሁን በፊት
አድርገነው የማናቀውን ነገር ማድረግ
ይኖርብናል”፡፡
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ንግድና ልማት						

ዝክረ-ቢዝነስ

ለኢትዮጵያ ግል ዘርፍ የብድር
አቅርቦት

ችግርን ለይቶ ማወቅ
በአቶ ቴዎድሮስ ሙላቱ
ብዙዎቻችን በችግር ውስጥ ተከብበን
እያለ
ችግራችንን
በመለየት
ወደ
መፍትሔው ከመሔድ ይልቅ ወደ
ባሰ ችግር ስንገባ እንታያለን፡፡ በጣም
የሚገርመው ደግሞ ይህንን ሒደት
ራሳችንም እናውቀዋለን፡፡ የምንዘልለው
መካከለኛውን ነው፡፡ ችግርን ለየቶ
አለማወቅ!
ስለዚህም
ነው
“ምን
እንደነካኝ አላውቅም….” ብለን ወሬ
ወይም ብሶት የምንጀምረው፡፡
“ምን እንደነካኝ አላውቅም…” ሲሉ
እዚያች ቦታ ላይ የብዙ ችግሮችዎ
ቋጠሮ የሆነችው ዋነኛ ችግር አለች
ማለት ነው፡፡ እንደዚህ ሲሆኑ እንቅልፍ
ሳይሆን
ጋደም
ይበሉ፡፡
“ከተኙ
ነገር አገኙ” ይባላል፡፡ ጋደም ካሉ
(ጊዜው ከሆነ) እንቅልፍ ይመጣል፡
፡ እንቅልፍ ደግሞ መም አለው፡፡
“መም” ማለት አንድ ዙር እንቅልፍ
ወይም ገልበጥ የሚሉበት ምዕራፍ
ነው፡፡ ወይም እንቅልፍዎን ለጥጠው
ሲያበቁ በመሀከሉ በርግጥ ሳይነቁ
የነቁ
እየመሰለዎት
ይንጠራራሉ፣
እርሶማ ድምፅም ሊያሰሙ ይችላሉ፤
እምምም…! እንደገና ወደ እንቅልፍ !
በዚህ ሒደት (ሁኔታ) ውስጥ “ ከተኙ
ነገር አገኙ!” የሚለው ብሒል ገና
ከአረጃው አልደረሰም፡፡
ደመነፍስዎ በአንዳች የሚያስደነግጥ
ኳኳታ ወይም ጩኸት ካልተገፈተረ
በስተቀር ወደ መንቃት ወይም ነገር ወደ
መብላት አይመጣም፡፡ ስለዚህ ይባንናሉ
እንጂ
አይነቁም፡፡
ወደ
መንቃት
ሲመጡ ነገርን ማውጣትና ማውረድ
ይጀምራሉ፡፡
ያኔ
ወደ
“ከተኙ
ነገር
አገኙ!”
ይመጣሉ፡፡
ከጓደኛዎ
ከፍቅረኛዎ፣
ከመስሪያ ቤት ባለደረባዎ፣ ከጎረቤትዎ፣
ወዘተ…..ጋር ካደረጓቸው ውይይቶችና
ድርጊቶች መሀል ደብዝዞብዎት የነበረው
ነገር ፍንትው ብሎ ይታይዎታል፡፡ ይሄኔ
“አሃ!” ይሉና እንቅልፍዎን ያጣሉ፤
በብሽቀት ወይም በደስታ! በነገራችን ላይ
“አሃ!” የምትለዋ ቃል ዓለም አቀፍ ቃል
ናት፡፡ በመላው ዓለም በሚገኙ ብሔሮች
በቋንቋቸው ውስጥ “አሃ!” ያው “አሃ!”
ነው፡፡ በአማርኛ “አሃ!” ወደ እንግሊዝኛ
ሲተረጎም ያው “አሃ!” ነው ወደ ፈለጉት
ቋንቋ እናዙረው ቢሉ “አሃ!” ያው
“አሃ!” ነው፡፡ “አሃ!” ትክክለኛ ትርጉሙ
ምንድነው? ካሉ፣ የነገሩን እምብርት
አገኘሁት፣ አሁን ገና ገባኝ፣ ደረስኩበት፣
ነቃሁበት ወዘተ…ይሆንና ማጀቢያው
አውቀውም ሆነ ሳያውቁት የሚደረግ
የአንገት መነቅነቅ ወይም የለበሱትን
የሌሊት ልብስ (ብርድ ልብስ፣ አንሶላ…)
መገላለጥና ቁና መተንፈስ ናቸው፡፡ በሌላ
በኩልም “አሃ!” የችግሮች መፍትሔ
መገኛ ቁልፍ ነው፡፡
በጣም ይጠንቀቁ፡፡ ነገሩ ሳይገባዎ፣
ከልብዎ ሳይደርስና ወደ ሚቀጥለው
ደረጃ የሚያመራ እርምጃ ለመውሰድ
ሳይበቁ (እንዲያው ለታይታና የበሰለ
ምሁር
ለመምሰል)
ከራቫትዎን
እያስተካከሉ “ አሃ!... አሃ…!” እያሉ
ዕድሜዎን አይፍጁ፡፡
ደቂቃም ዕድሜ ናት.. “ እንኳን
ለአዲሱ አመት---” “እንኳን ለብርሃነ
መስቀሉ አደረሰዎ፣” ስንባባል ደቂቃዎች
ተደምረው ባመጡት አንድ ዓመት ላይ
ቆመን ነው እያንዳንዷን ደቂቃ በጥፋትም
በልማትም
እናውላታለን፡፡
ጀግናው
አትሌት ኃይሌ ገብረ ሥላሴ እንዲያው
“ማይክሮ ሰከንድ አትናቅም” እኔ በአንድ
ማይክሮ ሰከንድ አንድ ሚሊዮን ዶላር
አጥቻለሁ፤ አንድ ሚሊዮን ዶላርም
አግኝቻለሁ ያለው እዚህ ጋ ሊጠቀስ
ይገባል፡፡
ዋናው ጠላታችን ድህነት ነው! ሲባል
ያለጥርጥር ዕውነት ነው ብዙዎቻችን
ኃይሌ የተናገረውን አንድ ሚሊዮን
ዶላርና አንድ ማይክሮ ሰከንድ ስናገናዝብ

ድንግጥ
የምንለውም
አንገታችንን
የምንነቀንቀው
ድህነታችን
የት
እንዳለን ስለሚያስታውሰን የብር ክምር
ስለታየን መሆን የለበትም፡፡ ባለንበት
የትምህርትና የሥራ ደረጃ ከፊት
ለፊታችን አስቀምጠን ኑሮን በማሸነፍ
ከምንሮጥበት ግብ አንፃር በርግጥ
በዕድሜያችን ምን ያህል እየሠራን ነው?
አሁንስ? ብለን እንድናስብ ካልረዳን
የአባባሎች አስተጋቢ እንጂ የሕይወትና
የኑሮ ለዋጮች አያደርገንም፡፡ ስለዚህም
“የነካንን ለማወቅ” እና ወደ መፍትሔው
ለመሔድ ደቂቃ፣ ሰዓት፣ ቀን፣ ወራት፣
ዓመት…ሳይሆን ማይክሮ ሰከንድም
በሚሊዮንና ከዚያም በላይ ገንዘብ (ዕድል)
ማግኛውን ቀዳዳ ሊያሳየን ስለሚችል
ወደየራሳችን እየተመለስን ግባችንንና
ተግዳሮቶቻችንን እንመርምር፡፡ ይህ
የአዲሱ ዓመት የሁላችንም የቤት ሥራ
ይሁን፡፡
ይህ የቤት ሥራ እንዲህ በቀላሉ
የምንወጣው
አይመስለኝም፡፡
በመጀመሪያ ደረጃ “እንዲህ ባደርግ
ኖሮ…” የሚል ሰውነትንና አዕምሮን
እንደጨው
ወይም
እንደዝገት
ከሚበላው “ ቁጭት” ከተባለ በሽታ
ራሳችንን ማፅዳት ይኖርብናል፡፡ ቁጭት
ብስጭት ከተባለ ጓደኛውን እያስከተለ
ስለሚዞር ዕዝነ-ሕሊናችን ያበራውን
መልካም ነገር ያባከነውና ወደሌላ ችግር
ያመራናል፡፡ ዕውነት ነው፤ የሰው
ልጅ የወደፊቱን ለማየት የኋላውን
መገምገም ይኖርበታል፡፡ ይህ ደግሞ
ሰናይ የሚሆነው ከአሉታዊው ገጽታ
ወጥተን ወደ አዎንታዊው ስናደላ
ነው፡፡ ስለዚህም ወደኋላ መለስ ብለን
ስንመለከት ዕይታችን ማረፍ ያለበት
ለወደፊቱ በሚረዱን ተሞክሮዎችና
የሕይወት ልምድ ላይ መሆን አለበት፡፡
ሰው በተፈጥሮው ማህበራዊ እንስሳ
እንደመሆኑ አንዱ ከሌላው ጋር በተለያዩ
ጉዳዮች ዙሪያ ግንኙነት ይፈጥራል፡
፡ ማንም ይሁን ማንም ትሁን እንደ
ሮቢንሰን ክሩስ ብቻውን/ብቻዋን ልትኖር
አይችልም/አትችልም፡፡ ስለዚህም ነው
“ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ በጎ አይደለም”
ተብሎ ሔዋን ለአዳም የተፈጠረችው፡፡
ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት“ ሲባልም
የአብሮነትና የአብሮ መኖር ሕግጋት
ተደንግገው በማይሞተው በማይሸነፈው
መጽሐፍ
የሰፈረው፡፡
አብሮነትና
አብሮ መኖር በሕግና በደንብ እንዲገዛ
የተደረገውም ከአቤልና ቃየል የመገዳደል
ታሪክ
ቀደም
ሲል
በወላጆቻቸው
በተፈፀመ ኃጢአት ነው፡፡
ዛሬ ከዚህ ታላቅ መጽሐፍ በተጨማሪ
በርካታ
የሥነ
ልቡና
የማህበራዊ
ሳይንስና የመንግስት የወንጀለኛ መቅጫና
የፍትሐ ብሔር ደንቦችን የሚያስተምሩ፣
የሚያስቀጡትንና
የማያስቀጡትን
አነናጋገሮችና
ድርጊቶችን
እያሰፈሩ
ይታተማሉ፤ ይሰራጫሉ፡፡ ታትመዋል፣
ተሰራጭተዋልም፡፡ ከዚህ ሁሉ ይልቅ
ሕሊናን
ማዳመጥ
መቻል
ትልቅ
ብልህነት ነው፡፡
ሰው በተፈጥሮ ማህበራዊ እንስሳ የመሆኑን
ያህል ሕሊናው በተፈጥሮው ክፉውንና
ደጉን፣
አስፀያፊውንና
አስደሳቹን፣
የሚያስቀይመውንና
የሚያስፈግገውን፣
የሚያስቀይመውን ለበቀል የሚዳርገውን…
የመለየት፣ ለጋረደበትም የማሳየት ብቃት
አለው፡፡ የሰው ልጅ የተጻፈ ታሪክ ከመሆኑ
በሚሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት
ጀምሮ ተቻችሎና ተከባብሮ የኖረውና
እኛም እዚህ የደረስነው በሕሊና መሪነት
ነው፡፡ ሕሊና በደል አድራሹንም ሆነ
ተበዳዩን ተጎጂ ያደርገዋል፡፡ ተበዳይ
ለበቀል፣ በዳይም ለፀፀት የሚዳርጉት ይሄኔ
ነው፡፡ ሁለቱም ሰላማዊና ተፈጥሮአዊ
እንቅልፍ የሚያጡት፣ በጠራራ ፀሐይ
በመንገድ እየሄዱ የሚበረግጉት ለዚህ
ነው፡፡ ስለዚህ በመጀመሪያ ለሕሊናችን
(ወደ ገጽ 11 ዞሯል)

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.

የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ

የግሉ
ዘርፍ
በኢኮኖሚው
ውስጥ
ያለው ተሳትፎ እያደገ ነው፡፡ ይህም
ሃገሪቱ ፈጣን እድገት እንድታስመዘግብ
አድርቷታል፡፡
•

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ
እና የክልል ኢንቨስትመንት ቢሮዎች
በአጠቃላይ 1.3 ትሪሊየን ብር
ካፒታል መጠን ያላቸው 69,079
የኢንቨስትመንት
ፕሮጀክቶችን
እ.አ.አ. ከ1993 እስከ 2013 ዓ.ም.
ፈቃድ ሰጥተዋል፡፡

•

ከነዚህ ፕሮጀክቶች 85% የሃገር
ውስጥ ሲሆኑ፣ 15% የውጭ እና
0.2% የመንግስት ናቸው፡፡

•

ከካፒታል አኳያ 518.2 ቢሊየን ብር
/39%/ ከሃገር ውስጥ ኢንቨስተሮች
ሲሆን፣ 515.6 ቢሊየን ብር /38%/
ከውጭ ኢንቨስተሮች እና 303
ቢሊየን /22%/ ከመንግስት ነው፡፡

•

አነስተኛና ጥቃቅንን ንግድ ድርጅቶችን
በተመለከተ
የሚያበረታታ
ስራ
ቢኖርም፤
በከተማዎች
ውስጥ
በከፍተኛ ደረጃ የሚገኘው ድህነትና
ስራ አጥነት እንዲሁም ድርጅቶቹ
ያለባቸው ዝቅተኛ ምርታማነትና
የተወዳዳሪነት አቅም ትልቅ ችግር
ሆኖ ይገኛል፡፡

የጸደቀ ኢንቨስመንት ካፒታል ድርሻ

የግሉ
ዘርፍ
በኢኮኖሚው
ያለው
ድርሻ የግሉ ዘርፍ ብዙ ፈተናዎች
ተጋርጠውበታል፡፡
አለም
ባንክ
እንደገለጸው የኢትዮጵያ የግል ዘርፍ
ዋናው ማነቆ ቢዝነስ ለማንቀሳቀስ
ያለው አመቺነት ዝቅተኛ መሆኑ
ነው ተብሏል፡፡ እ.አ.አ. በ2014 ዓ.ም.
እነዚህም ለፋይናንስ ያለው አቅርቦት፣
ቢዝነስ መክፈት፣ እና ለኢንቨስተሮች
ጥበቃ ማድረግ ናቸው፡፡
እ.አ.አ. የ2005ንና 2011 ዓ.ም.ን
የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ግሎባል
ኮምፕቲቲቭነስ
ሪፖርት
እንዲሁም
የወርልድ
ባንክ
ኢንቨስትመንት
ክላይሜት ሰርቬይ 2002 እና 2010
ዓ.ም. በማወዳደር፤ ሙስና፣ የገንዘብ
አቅርቦትና የመሬት አቅርቦ ምላሽ ያገኙ
ሲሆን እስከ 15 ደረጃ ድረስ ካሉት
በኢትዮጵያ ላለው የግል ዘርፍ ቢዝነስ
ለማንቀሳቀስ ዋናዎች ችግሮች ውስጥ
በዝቅተኛ መጠን ብቻ የታዩ ነበሩ፡፡
በኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍ ያሉበት
ችግሮ ከአቅርቦትና ፍላጎት አንጻር
እንዲሁም ደካማ መሰረተ ልማትን
የሚመለከቱ ናቸው፡፡

የጸደቀ
ኢንቨስመንት
ካፒታል
ድርሻን በተመለከተ ማኑፋክቸሪንግ
32%
በመያዝ
ከፍተኛውን
ቦታ
ይዞ
ይገኛል፤
ይህም
የሚያሳየው ኢንዱስትሪ ለማቋቋም
የሚያስፈልገው ካፒታል መጠን
ከፍተኛ በመሆኑ ነው፡፡

ከፍላጎት በኩል፤ ፋይናንስ ነክ እውቀት
ዝቅተኛ መሆን፤ ከፍተኛ የሆነ መደበኛ
ያልሆነ ቁጠባ ቡድኖች መኖራቸው
እንዲሁም በከብትና በወርቅ አማካኝነት
ቁጠባ የተለመደ መሆኑ /ይህም ከፍተኛ
መጠን ያለው ካፒታል ከባንኩ ዘርፍ
ውጭ እንዲሆን ያደርጋል/፡፡

•

ሪል እስቴት፣ ክራይና ቢዝነስ
እንቅስቃሴዎች በፊሲካል አመቱ
መጨረሻ 20% ድርሻ ደርሰዋል፡፡
እ.አ.አ. በ2013 ዓ.ም. በጠቅላላ
ከጸደቁት
ፕሮጀክቶች
61%
በሪል እስቴት፣ በኪራይና ቢዝነስ
እንቅስቃሴዎች ሲሆን ይህም በዘርፉ
ከፍተኛ እድገት አምጥቷል፡፡

መሰረተ ልማት ችግር፤ የአይ.ሲ.ቲ.

•

ምንም
እንኳን
ለሆቴሎና
ሬስቶራንቶች
ከፍተኛ
ፍላጎት
ቢኖርም ከፕሮጀክቱ ያላቸው ድርሻ
5% ብቻ ሆኖ ይታያል፡፡

አሁንም

•

በኢትዮጵያ ያለው የግል ዘርፍ
ገንዘብ የሚያገኝበት ምንጭ እንደ
ባንክ አይነቶች ከሆኑት መደበኛ
ገንዘብ የማግኛ ዘዴዎች ይልቅ
እቁብና
የመሳሰሉት
ልማዳዊ
የቁጠባ ዘዴዎችን እንደ አማራጭ
የህብረተሰብ
የገንዘብ
ማግኛ
ምንጮች ይጠቀማል፤ EPPCF*
Study እ.አ.አ. 2014 ዓ.ም.

•

ከግሉ ዘርፍ ከሚቀርበው 1000
የብድር ጥያቄዎች ውስጥ 2 ብቻ
ስኬታማ ምላሽ ያገኛሉ፤ EPPCF*
Study እ.አ.አ. 2014 ዓ.ም.

•

በግሉ
ዘርፍ
ያለው
ከፍተኛ
ምላሽ ያላገኘ የብድር ፍላጎት፣
መካከለኛ
ገንዘብ
ተቋማትና
የተለያዩ ማህበራት እንዲሁም
የመንግስት ፕሮጀክቶች የገንዘብ
አቅራቢ ተቋማት ያላቸውን ገንዘብ
ሙሉ
በሙሉ
ተጠቅመውበት
መገኘታቸው
ሌላው
ተጠቃሽ
ሁኔታ ነው፡፡
እ.አ.አ. አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም.
በዓለም ባንክ ቢዝነስ የማንቀሳቀስ
አመችነት
ሪፖርት
መሰረት
በኢትዮጵያ
ውስጥ
ለብድር
የሚጠየቀው ማስያዣ ከሳሃራ
መለስ ካሉት ሃገራት ጋር ሲወዳደር
ከሁሉም የከፋው ነው፡፡

•

አገልግሎት
አለማደጉ፤
ደካማ
ተቆጣጣሪ፣ ለፋይናንስ ተቋማት ስልጠና
መስጠት የሚችሉ አሰልጣኝ ተቋማት
ደካማ መሆናቸው፡፡

የለውጥና የፈጠራ ሃይል ደካማ መሆን፤
የካፒታል አካውንት ዝግ መሆን፤
የመንግስት ባንክ የስራ ባህል ወደ ግሉ
ዘርፍ መዛመት፡፡

ሲታይ

ኢትዮጵያ ከብዙ ሃገራት ወደኋላ የቀረች
ናት፤ ለሁለተኛው አምስት አመት
እቅድ የተያዘው 67% ለመድረስ ትልቅ
ክፍተት ይታይባታል፡፡

በአቅርቦት በኩል፤ ስራ ላይ ሊውል
ያልቻለ የገጠር ቁጠባ፤ ከ80% በላይ
የሆነው የህብረተሰብ ክፍል የባንክ
ደብተር የለውም (CGAP, እ.አ.አ.
2011 ዓ.ም.)፡፡

•

•

ደረጃ ካለው ጋር
ዝቅተኛ ነው፡፡

•

በኢትዮጵያ ያለው የገንዘብ አቅርቦት
እየተሻሻለ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በአለም

የባንክ ብድር ያገኙት በኢትዮጵያ
ውስጥ ያሉ የቢዝነስ ድርጅቶች
በፐርሰንታይል ሲታይ ከሌሎች
ሃገራት ወደኋላ የቀረ ነው፤ እሱም
16% ሲሆን፣ ከሰሃራ መለስ ባሉ
ሃገራት 24% ሲሆን የቀሩት
ሃገራት ደግሞ 36% ላይ ይገኛሉ፡፡
ነገር ግን የቁጠባ ደብተር ካላቸው
ድርጅቶች አንጻር 95% በመሆን
በ88% ላይ ያሉትን የሰሃራ መለስ
ያሉትን ሃገራት ኢትዮጵያ ቀድማ
ትገኛለች፡፡
ወደ ገጽ 11 ዞሯል

በምክር ቤቱ ሚዲያ
አውታሮች የወቅታዊ መረጃ
ተጠቃሚ ይሁኑ!
አዲስ አባባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከተቋቋመበት ዓላማዎች አንዱ ወቅታዊ የንግድና
ኢንቨስትመንት መረጃዎችን ለንግዱ ማህበረሰብ ማድረስ ነው፡፡ ይህን ዓላማ ለማሳካት ደግሞ ምክር
ቤቱ የቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ የጋዜጣና ድረ-ገጽ የሚዲያ አውታሮችን በመጠቀም ወቅታዊ ንግድ ነክ
መረጃዎችን እያሰራጨ ይገኛል፡፡
በመሆኑም የምክር ቤቱን ሚዲያ በመጠቀም ንግድና ኢንቨስትመንትዎትን ያስፋፉ ዘንድ የስርጭት
የጊዜ ሰሌዳዎቹን ስናስታውስዎት በታላቅ አክብሮት ነው!!
1.

አዲስ ቻምበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም፡ ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 3፡45-4፡30 እንዲሁም
በድጋሚ ማክሰኞ ከቀኑ 9፡30-10፡15 በኢ.ቢ.ሲ ቻናል 3

2.

የአዲስ ቻምበር ድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራም፣ ዘወትር
ማክሰኞ ከምሽቱ 1፡00-2፡00 በኤፍ. ኤም 96.3

3.

ንግድና ልማት ጋዜጣ፤ በየወሩ

4.

እንዲሁም የምክር ቤቱን
ድረ-ገጽ http://www.addischamber.com ይጎብኙ፡፡

ምክር ቤታችን የተሳካ የስራ ዘመን እንዲሆንልዎ
መልካም ምኞቱን ይገልፃል!!

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.						

ንግድና ልማት						
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የፖላንድ ቢዝነስ ልዑክ ኢንቨስትመንት እድሎችን ቅኝት አደረገ
በመስፍን ዘገዬ
የፖላንድ ቢዝነስ ልዑክ በኢትዮጵያ
ከህዳር 8 እስከ 11፣ 2008 ዓ.ም. ደረስ
ጉብኝት አደረገ፡፡ ልዑኩ ኢትዮጵያ የግሉ
ዘርፍ አቻው እንዲሁም ከመንግስት
ባለስልጣናት ጋር በመገናኘት የሃሳብ
ልውውጥ አድርጓል፡፡ የሃሳብ ልውውጡ
መድረክ በሁለቱ ሃገራት ስላለው
የቢዝነስ እድል እና በሽርክና መስራት
የሚቻልበትን
ሁኔታን
ጨምሮ
ያለውን ሁኔታ የሚዳስሰው የቢዝነስ
ለቢዝነስ ውይይት መድረክን የጨመረ
ነበር፡፡ ውይይቱና የቢዝነስ ለቢዝነስ
ሃሳብ ልውውጡ በሸራተን አዲስ ህዳር
10፣ 2008 ዓ.ም ተካሄዷል፡፡
የቢዝነስ ልዑኩ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ
ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት
በኢትዮጵያ ካለው የፖላንድ ኢምባሲ ጋር
በመተባበር ነው፡፡ የፖላንድ አምባሳደርና
የፖላንድ ሚኒስትር በምክር ቤቱ
መሰብሰቢያ አዳራሽ ጋዜጣዊ መግለጫ
ሰጥተዋል፡፡
የፖላንድ ኢምባሲ አምባሳደር ሲናገሩ፤
በእሳቸው የስራ ዘመን ይህ ልዑክ
ሲዘጋጅ ሶስተኛው ነው፡፡ ኢኮኖሚያዊ
ትስስር በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ጠንካራ
ኢኮኖሚአዊ ትስስር ከተፈጠረ ፖለቲካዊ
ትስስርም ጠንካራ ይሆናል፤ ይህም
በሁለቱ
ሃገራት
ህዝቦች
መካከል
ያለውን ትስስር ያጠናክረዋል፡፡ ብዙ
ጥሩ ውጤቶች ተገኝተዋል፤ ያሉ
ሲሆን በመቀጠልም ተጨማሪ ነጥቦችን
ጠቁመዋል፡፡
ሁለቱ
ሃገራት
ኮንትራት
ተፈራርመዋል፤ ይህም ግኑኝነትን
ለማጠናከር የተወሰዱ እርምጃዎችና
ትስስር ውጤት ነው፡፡ ኢትዮጵያ
ውስጥ በጣም ጥቂት ብቻ ፖላንዳዊ
ኢንቨስተሮች ናቸው ያሉት ያሉ
ሲሆን በእሳቸው አገልግሎት ዘመን
ሁለተኛውን ስምምነት ተፈርሞ ማየት
እንደሚፈልጉ ተናግረዋል፡፡

በመስፍን ዘገዬ

ሁለት ጊዜ ታክስ መክፈልን የመከላከል
ስምምነት ከፋይናንስና ኢኮኖሚ ትብብር
ሚኒስቴር ጋር መፈራረማቸው የዚሁ
ግኑኝነት አንዱ ፍሬ ነው፤ አምባሳደሩ
እንደተናገሩት፡፡
ይህንን
ስምምነት
የማጽደቅ ስራ ብቻ ይቀራል፡፡ የውጭ
ሃገር ኢንቨስተሮች ጥበቃና እነሱንም
ማበረታታት ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ
ነው፡፡
ኢትዮጵያ በቀላሉ አገልግሎት ላይ
ለማዋል የምትቻል ገበያ አይደለችም፤
ይሁን እንጂ ሊሳካ የሚቻል ጉዳይ
ነው፤ የፖላንዱ አምባሳደር ሲናገሩ፡፡
በመቀጠልም፤ የሁለቱ ሃገራት የቢዝነስ
ግኑኝነት መሰረት መሆን ያለበት
የሚሉትን ጠቁመዋል፡፡ ሽጦ ከመሮጥ
ይልቅ በእኩል ደረጃ አጋርነት እንዲሁም
የረዥም ጊዜ እይታ ያስፈልጋል፡፡ ይህ
ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው
ምክንያቱም የሰው ሃይል የሚገነባ
ነውና፤ ብለዋል፡፡
የፖላንድ ሚኒስትር በቢዝነስ ልዑኩ
ስላሉት አባላት ፕሮፋይል እርካታቸውን
ገልፀዋል፡፡ ከአንድ ኩባንያ በስተቀር
ሌሎቹ ኢንቨስት ለማድረግና እውቀት
ሽግግር ለማምጣት የተዘጋጁ ናቸው፡
፡ ሚንስትሩ በዚያ በሸራተን አዲስ
ከተደረገው ዝግጅት ቀድሞ በተደረገው
ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የቡድኑን አባላት
ኩባንያዎች ፕሮፋይል ለጋዜጠኞችና
ለተጋበዙ እንግዶች አቅርበዋል፡፡
በኢትዮጵያና በፖላንድ መካከል ያለው
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ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነበር፤ በ2015
ዓ.ም ዘጠኝ ወራት ውስጥ 47 ሚሊዮን
የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ንግድ ደረሰ፡
፡ ይህ ግን ፖላንድ ከሌሎች ሃገራት ጋር
ካላት ንግድ አንጻር በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡
ፖላንድ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ያላት ንግድ
ግማሽ ቢሊዮን ዶላር፣ ከአልጄሪያ ጋር
250 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ከኒጄር
ጋር 80 ሚሊዮን ዶላር መጠን ያለው
ነው፡፡

ችግሮችን
በተመለከተ
አምባሳደሩ
ሲናገሩ፤ ሁለቱ ሃገራት አሁን ካላቸው
የፖሊሲ አቅጣጫ በፊት ሶሻሊስታዊ
ርዕዮተ ዓለም መንገድ ተከታይ የነበሩ
መሆናቸው አንዱ ተጠቃሽ ነገር ነው፡፡
ፖላንድን በተመለከተ ሲናገሩ፤ ሶሻሊስታዊ
ከሆነው ጎዳና ከወጣች በኋላ ፖላንዳውያን
ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ የመጋባት
ችግር አጋጥሟቸው እንደነበር ይገልጻሉ፡
፡ ፖላንድ ኢትዮጵያ ያጋጠማት ሁኔታ
አጋጥሟት ነበር፡፡

ጊዜ የተሻለ ነገር የሚመጣበት ሁኔታ
ይኖራል፤ በማለት ተናግረዋል፡፡

የቢዝነስ ማህበረሰሙ መንግስት አንዳንድ
ነገሮችን እንዲያስተካክል ግፊት ማድረግ
አለበት፡፡ ፈተናዎች ሊያበረታቱ እንጂ
ተስፋ ሊያስቆርጡ አይገባም፡፡ ሁል

የግል ዘርፍ በብቃት ሳይሳተፍ የኢትዮጵያ
መንግስት
የሁለተኛውን
አምስት
አመት እቅድ ግቦች ለመምታትም
ሆነ ሃገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው

ሌላ እንደ ፈተና በአምባሳደሩ የተጠቀሰው
በማኑፋክቸሪንግ
ዘርፍና
በመላው
ኢኮኖሚ ስላሉት ወሳኝ የሆኑ ማነቀዎች
ነው፡፡ ይህ ግን ውሳኔዎችን በተግባር
የማዋልና
ያለማዋል
ጉዳይ
ነው፡
፡ መልካሙ ነገር መንግስት የመልካም
አስተዳደርን ችግር በዋና ችግርነቱ ለይቶ
እውቅና መስጠቱ ነው፡፡

ሃገራት ጎራ ማስገባት የማይታሰብ
ነው፡፡ ይህ በፖላንድ እና ኢትዮጵያውያን
ኩባንያዎች መካከል በጋራ ለመስራት
ጥሩ አጋጣሚ ነው፡፡ ይህ ነው ለሽርክና
ስራ መንገዱ፡፡ መንግስት በልማታዊ
መንግስት በሚለው እሳቤ ምክንያት
በኢኮኖሚው ውስጥ በስፋት ገብቶ
ይታያል፤ አምባሳደሩ እንገለጹት፡፡
ከግሉ ዘርፍ አንጻር ሲታይ ይህ
መልካም አጋጣሚም እንዲሁም ፈተናም
ነው፡፡ ብዙ የኢንቨስትመንት ቦታዎች
ለግሉ ዘርፍ ዝግ ናቸው፡፡ በመሆኑም
ይህንን ሁኔታ እንሊወጥ ማድረግ የግሉ
ዘርፍ ድርሻ ነው፤ በማለት አምባሳደሩ
ምክራቸውን ልግሰዋል፡፡

ኢትዮ‐ጆርዳን ቢዝነስ ፎረም ተካሄደ

ከሰላሳ በላይ ኩባንያዎችን የያዘ የዮርዳኖስ
ቡድን በኢትዮጵያ ቆይታ አደረገ፡፡ ይህም
ከዮርዳኖስ ከመጡት ልዑካን ሁሉ ትልቁ
ነው፡፡ በሁለቱ ሃገራት መካከል የቢዝነስ
ለቢዝነስ ምክክርና በጋራ የሚሰሩበትን
ሁኔታዎች በተመለከተ አባላቱ የሃሳብ
ልውውጥ አድርገዋል፡፡ በየሃገራቱ ስላለው
የኢንቨስትመንትና ቢዝነስ እድሎችን
የሚያሳይ
ዝግጅቶችም
ቀርበዋል፡፡
መድረኩ በካፒታል ሆቴልና ስፓ ታህሳስ
16፣ 2008 ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡
ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከውጭ
ጉዳይ
ሚኒስቴር፣
ከኢንዱስትሪ
ሚኒስቴር፣ ከንግድ ሚኒስቴር እና
ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን
ባለስልጣናት ባለው የኢንቨስትመንት
እድሎችና አቅም ዝግጅቶችን አቅርበዋል፡
፡ በአኳያው የዮርዳኖ ልዑክ ሃላፊ እና
ሌሎች የቡድኑ አባላት የሃገራቸውን
ኢንቨስትመንት
አማራጮችና
የሚፈልጉትን አቅርበዋል፡፡
ከኢትዮጵያ ንግድ ሚኒስቴር የመጡ
ተናጋሪ መንግስት ለኢንቨስትመንት
ከለያቸው አማራጮች ውስጥ ጨርቃ
ጨርቅና
አልባሳት፣
ቆዳና
የቆዳ
ውጤቶች፣
የግብርና
ውጤቶችን
መቀመር፣
የሱካር
ኢንዱስትሪዎች
እና በግብርና ላይ የተመሰረተ ቢዝነስን
ጠቅሰዋል፡፡
በሁለቱ ሃገራት መካከል ያለው ንግድ
እአአ በ2004 ዓ.ም. 84 አሜሪካን
ዶላር ሲሆን በ2011 ዓ.ም. ወደ 154
ሚሊዮን ዶላር አድጓል፡፡ ኢትዮጵያ ወደ
ዮርዳኖስ የምትልካቸው ምርቶች ሰለጥ፣
ቡና እና ከብቶች ይገኙበታል፡፡ የንግድ
ሚዛኑ ለዮርዳኖስ ያጋደለ ሲሆን ይህም
የሆነው ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪና ከፊል
የኢንዱውስትሪ ምርቶችን ስለምታስገባ
ነው፡፡

እንቅፋት
ተብለው
የተገለጹት
የአየር ንብረት፣ የዓለም ገበያ ዋጋ
አለመረጋጋት፣ ደካማ የገበያ መሰረተ
ልማት፣ የእቃ ዋጋ ተወዳዳሪነት ደካማ
መሆን፣ እና የኢምፖርትና ኤክስፖርት
ንግድ ስነ ምግባር ችግር፡፡

የዮርዳኖስ ልዑክ ሃላፊ ሲናገሩ፤ የዮርዳኖ
መንግስት እና ኢትዮጵያ ለ1500
አመታት ያህል የእህትማማች ግኑኝነት
አላቸው፤ በመሆኑም ዮርዳኖሳውያን
ለኢትዮጵያ ጥሩ ስሜት አላቸው፡፡
በሁለቱ ሃገራት መካከል የሚደረገው
የቢዝነስ
ውይይት
የሃገራቱ

ኢንቨስትመንት እድሎችንና በአጋርነት
ለመስራት ያለውን ሁኔታ የሚፈትሽ
ነው፡፡ የዮርዳኖስ ንጉስ የሚሰጡት
በሳል አመራር ምስጋና ይግባውና
ዮርዳኖስ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ነገር
መአከላዊነት ቦታን ለመያዝ ችላለች፤
በንግድ፣
በመልከአ
ምድር
እና
በሌሎች ነገሮች፡፡ ከአሜሪካ፣ ከካናዳ

እና ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሁለትዮች
ግኑኝነት በማድረጓ ያለምንም ታሪፍ
ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለች፡፡
“አዲስ አበባ ውስጥ የንግድ ማስፋፊያ
ቢሮ ለመክፈት ጊዜው አሁን ይመስለኛል”
ሲሉ ተናግረዋል፡፡

ገጽ 9									

ንግድና ልማት		

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.

ቻይና በአፍሪካውያን ሸማቾች ላይ አይኗን እንደጣለች
ነው! የዚህ ክስተት ድምር ውጤት ምንድነው?
በሸዋፈራው ሽታሁን
ምክንያት
ዉጤትን
የሚቀድምና
ዉጤትንም
የሚያስከትል
በዉጤቱም
ዉስጥ
ራሱን
የሚያራባና የሚያሰናብት በዉጤቱ
ላይ ባሕርያቱን በአሻራ መልክ
የሚያሰፍር ነዉ፡፡ የቻይናዉ መሪ
ዚ ዢንፒንግ በሰሞኑ የአፍረካ
ቆይታቸዉ
እግረ
መንገዳቸዉን
ዚምባብዌን
በይፋ
ጎብኝተዋል፡
፡ የቢሊዮን ዶላር መሰረተ ልማት
ግንባታ
ማከናወኛ
ስምምነት
መስርተዉ ተፈራርመዋልም፡፡

የሰዉየዉ
ዋነኛ ተዕልኮ በደቡብ
አፍሪካ የሚካሄደዉን የቻይና አፍሪካ ቢዝነስ ፎረም ላይ ለመገኘት
ነበርና ወደዚያዉ አቅንተዉ በጃኮቭ
ዙማ የቀይ ምንጣፍ አቀባበል
በጉባኤዉ
ላይ
ታድመዋል፡፡
የ15 አመት ዕድሜ ያለዉ ፎረም
በሰሞኑ ክዋኔዉ
አፍሪካዉያን
መሪዎች እርካታ ያገኙበት ሁነትን
አስተናግዶአል
ተብሏል፡፡
ነገሩ
እንዲህ ነው፡፡ ዢንፒንግ ቻይና
በመጪዎቹ አመታት የ60 ቢሊዮ
ዶላር ብድርና እርዳታ ድጋፍ ለአፍሪካ
እንደምታቀርብ በመግለጻቸው ነበር፡፡
ገንዘቡም
ለመዋዕለ
ንዋይ
ማዳወሪያትና ለልማተ መሰረት
ማበልጸጊያነት የሚፈስ መሆኑን
ጨምረው ገልጸዋል፡፡ በፕሮጀክቶቹ
ውስጥ በአብላጫው ለአፍሪካውያን
ስራ እድል የሚዘረጋ እንደሚሆን
ቃል
በመስጠታቸው
የቻይና
ገንዘብ በምድረ አፍሪካ የእንጀራ
እድል የሚዘራው የሚመግውም
ለራሳቸው
የቻይናውያን
ነው
ከተሰኘው ሐሜት ራሳቸውን ነጻ
ለማውጣት የሞከሩበት ዲስኩር
ደርባን ላይ ከከተመው የቻይና
ጉምቱ ኮሚኒስት መሪዎች ልዑክ
አንደበት ተደምጧል፡፡

በአፍሪካ ላለፉት 10ርተ አመታት
20 እጥፍ ማደጉን በ2001 ሃምሳ
ሚሊየን ዶላር ከነበረበት በ2009 አንድ
ቢሊየን ዶላር ያደገበት በ2014 ወደ
12 ቢሊየን ዶላር የተመነደገበት ቁጥር
ላይ መቀመጡን ገልጸዋል፡፡
በአፍሪካ በአንጻራዊነት ሻል ያለ
የፖለቲካ
እና
ገንዘብ
ምንዛሬ
መረጋጋት መታየቱ መካከለኛ የኑሮ
ደረጃን እያጣጣሙ ያሉ አፍሪካውያ
ብዛታቸው በጊዜና ቦታ ፈርጅ ውስጥ
ሂደታዊ ጭማሪን እያሳየ መጥቷል፡፡
በ2008 ሰማንያ ሚሊየን አባወራዎች
አመታዊ ገቢያቸው 5000 ዶላር
ነበር፡፡
ባለሙያዎች
በ2020
መሰል ገቢ የሚያገኙ አባውራዎች
ወደ 130 ሚሊየን እንደሚልቅ
ግምታቸውን ያስቀምጣሉ፡፡ ኢቲ
ኪአርኒ የማማከር ተቋም ይህን
በፍጥነት እያደገ ያለውን መካከለኛ
ኑሮ ኗሪዎችን “ሸማች መደብ” ሲል
ይገልጸዋል፡፡
ሸማች በሆነው መደብ በዚህ ቅናሽ
ዋጋ ፋላጊ የመካከለኛ ገቢ ባለቤት
አፍሪካውያን
ላይ
ኪሳቸውን
ለመሻማት በመንቀሳቀሱ ረገድ አይኗን
ሳትነቅል እየሰራች ያለች ሃገር ቻይናን
የሚተካከል አልተገኘም፡፡
ዓለምአቀፉ
የገንዘብ
ድርጅት
በዚህ ዓመት ከፊል ሰሃራ አፍሪካ
አገራት ውስጥ የ5.5 %
እድገት
እንደሚመዘገብ ግምቱን ሰንዝሯል፡
፡ ይህ አሃዝ ከእስያ ውጭ ከተነገረ
የእድገት
ትንበያ
በከፍተኛነቱ
የሚጠቀስ ነው፡፡ በናይጄሪያ ግማሽ
ያህል ዜጋቸው ከሃያ እድሜ በታች
መሆኑ ሸማች የህብረተሰብ ክፍል
ግዝፈትን እያገኘ መምጣቱ ጭምር
ቻይናውያንን ቀልብ ከሳቡ ስነህዝብ
ንግድ ነክ አላባ ተደርጎም ስሌት
ውስጥ የሚያስገቡ ተንታኞች ብቅ
ካሉ ቆይተዋል፡፡ የሞባይል ስልክ
ስኬት
አፍሪካ
ሸማቾች
ገበያን
ያደራው ሌላው እነዚህኑ ኮሚኒስት
ነጋዴዎች ከአፍሪካ ገበያ ጋር በፍቅር
እንዲወድቁ ያደረጋቸው ገፊ ምክንያት
ስለመሆኑ ከገበያው ያፈሱት ትርፍ
ክርክር የሌለበት ማስረጃ ነው፡፡
በ2003 ከአጠቃላይ አፍሪካውያን 3
በመቶ ህዝብ ሞባይል ግዢ ሲፈጽም
በ2010 ይህ ቁጥር ወደ 30 በመቶ
አሻቅቧል፡፡

ይህ የቻይና - አፍሪካ ጋብቻ
የቴክኒክ ደረጃው ከፍ ያለ ፖለቲካ
በውስጡ አለ፡፡ የዶላር ቀጭን
ጅረት ወደ አፍሪካ ያረገረገበት
ሁነት ውጤት ሲሆን፤ ዴሞክራሲ
አልባ የኢንቨስትመንት መስፈርት
ደግሞ ምክንያት ነው፡፡ ምክንያቱ
ውጤቱን እንዳስከተለ ዛሬ ድረስ
ዘልቆ አሻራው ለማናችንም በአይን
ጥራታችን ልክ ያለእንከን የሚታይ
ግልጽ ስዕል ሆኖ ተቀምጧል፡
፡ የካፒታሊዝም ኮርማው ኃይል
ከምዕራቡ አንጋቾቻቸው ጋር ስዕሉን
በሙሉ አይናቸው ሊያዩት የፈቀዱ
አይመስልም፡፡ ኮርማው አሜሪካ ልቧ
በደረቁም ቢሆን የመደመምን ትርታ
ይመታ ጀምሯል፡፡ የቻይና - አሜሪካ
የህሊና ግብግብ ከቁስ እውቀት
ገቢራዊነት አኳያ የማናቸው ኮቴ
በአፍሪካ አፈር ላይ ሳይናድ እስከ
መቼ ይቆይ ይሆን?

ግዙፍ የሸመታ ምርት አቅራቢዎች
የሆኑት ዎልማርትና ኔስትል አፍሪካን
እድገት ተከትሎ ግልጽ እርምጃዎችን
በመውሰድ በአፍሪካ ገበያ ውስጥ
ይተውኑ ጀምረዋል፡፡ ዲያጆ - በአለም
አውቁ ፕሪምየም መጠጦች አምራችና
አቅራቢ ካምፓኒ - ከአርላንድ ይልቅ
በናይጄሪያ የሸጠው ጊነስ ቢራ በብዛት
ልኬቱ ብልጫ ነበረው፡፡

ቻይና ከአፍሪካውያን መካከል ሻል
ያለ የበለጠም የምጣኔ ሃብት ጡንቻ
ካላት ደቡብ አፍሪካ ጋር ዋነኛ የንግድ
ባልደረባነትን አቋቁማለች፡፡ የኮሚኒስቱ
ሃገር የንግድ ሚኒስትር ቼን ደሚንግ
የቻይና
ቀጥታ
ኢንቨስትመንት

ቻይና
ርካሽ
የሰው
ጉልበትን
ታማትራለች ቻይና የሀገር ቤት ውስጠ
ሁኔታዋ የሰው የአምሮም ሆነ የጉልበት
ዋጋ መናር፣ የኢኮኖሚ ማሻሻያ
ማድረጓ፣ የንግድ ውድድር መጨመር
እና ሌሎች ውጫዊ መንስኤዎች

ምክንያት
አምራቾቿአላቂና
ዘላቂ
ምርት ለማምረቻነት እና ለምርታቸው
ገበያነት የስፍራ መከሰቻቸው አፍሪካ
መሆኗ እርግጥ ከሆነ ሰነበተ፡፡
የኦክስፎርድ ኢኮኖሚስቱ ፖል ኮሊየር
በቅርብ በከወኑት ጥናት መሰረት
ከ2000 እስከ 2007 ምርታቸውን
ለገበያ
ካቀረቡ
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ካፓኒዎች
ከካፒታል የተገኘ አመታዊ ትርፍ
በቻይና፣ በህንድ፣ በቬትነሃም እና
ኢንዶኔዝያ
ከሚገኙ
ተመሳሳይ
ካምፓኒዎች ከተገኘው አመታዊ ትርፍ
በ65 በመቶ ይልቃል፡፡ ይህ የሆነው
ይላሉ ኢኮኖሚስቱ “የእስያ የሰው
ጉልበት ዋጋ ውድ መሆን በተቃራው
የአፍሪካውያን ርካሽ መሆኑ ነው፡፡”
በ2010 በቻይና የሰው ጉልበት ዋጋ
21 ፐርሰንት መጨመሩ የፍብረካ
ኢንደስትሪዎቿ ከገበያ ባላንጣዎቿ
ከበድ ያለ የገበያ ላይ ፍልምያ
ገጥሟት ነበር፡፡ በነተለይም ከህንድ፡
፡ ቻይና ርካሽ የሰው ጉልበትን ፍለጋ
ፊቷን ወደ አፍሪካ የቀሰረችበት
የትኩረት አመታት የመጡት ከዚህ
ፈተናዋ በኋላ እንደሆነ ይታመናል፡
፡ ፍለጋዋም ጠንከር ብሎ መታየትም
ጀመረ፡፡
የዴሎይት
የፍብረካ
ኢንዱትሪ ተወዳዳሪነት የሃገራት ደረጃ
አውጪ ተቋም በቅርቡ ቻይናን አንደኛ
ህንድን ሁለተኛ አድርጎ ሰይሟል፡
፡ እንደብዙዎቹ ባለሙያዎ እምነት
የሁለቱ ሃገራት ልዩነት እየጠበበ
መምጣቱንም ይስማሙበታል፡፡

ኢንዱስትሪያዊነት ለአፍሪካ?
ኢንዱስትሪያዊነት
እንዲለመልም
ቻይና የአፍሪካን ፖሊሲ ማሻሻያ
ጻፈች፡፡ ገቢራዊነቱንም አንቀሳቀሰች፡
ቻይና ብዙሃን ካምፓኒዎች አለምን
እንዲናኙበት ረዣዥም ባለቀለበት
የብረት ገመድ ተደርጎም ተቆጠረ፡፡
ቻይና በአፍሪካ በስራ ላይ ያዋለቻቸው
የፖሊሱ ቅንጣቶች በመልክ በመልኩ
ሲታዩ
ማጠንጠኛው
ዲሞክራሲ
አልባ
የኢንቨስትመንት
ቅስቃሴ
እሳቦት ከአፍሪካ መሪዎች ጫንቃ
ላይ ስላወረደችላቸው ነበር፡፡ በዚሁ
ፖሊሲዋ ምክንያት በ2006 ጀምሮ
በአፍሪካ የሸመታ ገበያ ውስጥ የቻይና
ምርትና አገልግሎት ሁነኛውን ፈር
ተከተለ፡፡ ወደፊትና ወደ ላይ ማደጉንም
ቀጠለበት፡፡
የቻይና መዋዕለ ንዋይ በአፍሪካ
የመብላላት ተስፋው እንዲዘልቅ እና
ገበያው በምርቶቿ ክፍት ሆኖ እንዲቆይ
ከሌሎች የንግድ ስራዎቿ በተጓዳኝ
በዛምቢያ፣
ሞሪሽየስ፣
ናይጄሪያ፣
ኢትዮጵያና ግብጽ አምስት ሀገሮች
ውስጥ ስድስት ንግድና ልዩ የኢኮኖሚ
ቀጠና
አቋቁማለች፡፡
ከ1980ዎቹ
ጀምሮ ለአንድ ኮሚኒስታዊ መንግስት
ተቃርኖ ባለው አኳኋን ገበያ ኢኮኖሚ
መሪ ሃሳብ ጋር በኢኮኖሚ ፖሊስዋ
ምርኩዝነት ቀጠናውን ለብልጽግናዋ
በወጉ እንደተጠቀመችበት ግልጽ ነው፡፡
ቀጠናው ወደ አስገራሚ እምርታ
እንዳሸጋገራት
እሙንነቱ
ሙግት
አልባ ነው፡፡ የቻይና መዋዕለ ንዋይ

ፕሮጀክቶች በአፍሪካ ገበያ ውስጥ
እድሜያቸው እንዲራዘም የቀድሞው
መሪያቸው
ሁጂንታኦ
በ2006
እኤአ የቻይና አፍሪካ ልማት ፈንድ
አቋቁመው ወዲያውኑ 5 ቢሊየን ዶላር
ፈሰስ እንዲደረግ አዘዙ፡፡
ሀገሪቷ መንግስት ቀመስ ካምፓኒዎቿ
በአፍሪካ መሰረተ ልማት ግንባታ
ጨረታ በንቃት እንዲሳተፉ “የፖሊሲ
ባንካችን” ሲሊ የሚጠሩትን ኤግዚም
ባንክ በተገንነት ገንዘብ ይመግቧቸዋል፡
፡ ጨረታውን እንዲያሸንፉ ያሻቸውን
ገንዘብ መጠን የሚፈስላቸው ከዚሁ
ባንካቸው ነው፡፡ የንግድ አሻራውን
በአፍሪካ
ውስጥ
እንዳይጠፋ
በአለኝታነት የምትገለገልበት ሌላው
ባንክ የቻይና - የኢንዱትሪና ምንዛሬ
ባንክ ይሰኛል፡፡ ይህ ባንክ የደቡብ
አፍሪካውን ስታንዳርድ ባንክ 20%
ድርሻ አለው፡፡
ቻይና ከወጪ ንግዷ ከአፍሪካ ገበያ
የምትቃመሰው ዶላር የማይናቅ አሃዝን
ያስመለክታል፡፡
ለአብነት
ሃገሪቷ
በ2013 ለአለም ገበያ ካቀረበችው
የጨርቃ ጨርቅ ምርት 16% የገዙት
አፍሪካውያን ነበሩ፡፡ ሌሎች አልባሳትና
መጫሚያዎች 14% ነበሩ፡፡

ቴሌኮም ኮከቡ
ቴሌኮም
በሸማቾ
ገበያ
ላይ
ኮከብ እንደሆነ አለ፡፡ ዜድቲኢ የቴሌኮምኒኬሽን ቁሳቁና የግንኙነት
ድር መፍትሄ አቅራቢ ካምፓኒ በ2014 ከአፍሪካ ገበያ ያመነጨው
ትርፍ ከአመታዊ አጠቃላይ ትርፉ
54% የሚሸፍን ሲሆን ከራሳቸው
አገር ያገኙት ትርፍ ግን 33%
ነበር፡፡ ባለመቶ ዶላር ስማርት ፎን
ስልክ በ2009 1 ቢሊየን ዶላር ገቢ
የተገኘበት
መሆኑ
የካምፓኒው
እምብርት
እንቅስቃሴና
ጥቅል
ሃብት በ11 % የሚወክል ነው፡፡
ዜድቲኢ ከ1995 ጀምሮ የአፍሪካን
ገበያ
መቀላቀሉ
ፖለቲካዊ
ውጣውረድ
ቢያጋጥመውም
በመስፋፋትና በመጽናት የስኬት
ታሪክ ማስመዝገቡን ቀጥሏል፡፡ ዛሬ
አፍሪካ እስያ ፓስፊክ ክልል ውጪ
2ኛ የቻይና የገበያ ስፍራ ሆናለች፡፡
አስደማሚ የገበያ እድል በምድረ
አፍሪካ መኖር የቻይና ባለሃብቶችን
ቀልብ እንደያዘ ነው፡፡ በናይጄሪያ
በ2004 የተገነባው ዌንዝኦ ሃዛን
ፋብሪካ በአህጉሪቷ ባለሰፊው የጫማ
ፋብሪካ ነው፡፡ በ2009 በ19 ቢሊየን
ዶላር በማላዊ ህልውናውን ያገኘው
የቻይና አፍረካ ጥጥ ልማት ካምፓኒ
ሌላው ግብርና ተኮር ኮርፖሬት
ድርጅት ነው፡፡
ቻይና ረጋ ሰራሽ (forged) ምርት
በብዛትና በርካሽ የአፍሪካን ገበያ
አጥለቅልቀውታል፡፡ ብርድ ልብስ፣
ብዕር፣ ሳሙና፣ ዶዶራንት እና
ሌሎችም ናቸው፡፡ የኪዊ ጫማ
ማሳመሪያ ምርት በአፍሪካ እውቅ
ብራንድ ሆኖ ሳለ በቻይናውያን ረጋ
ሰራሽ ተመሳሳይ ምርት ምክንያት

የማላዊና ዛምቢያ የኪዊ ፋብሪካዎች
ተዘግተዋል፡፡ ይኸ የሞራልና ንግድ
ህግን ያላማከለ አሰራር አድማሱን
ወደ ኦሪጅናል ቢክ እስክርቢቶ ላይ
ጥቃቱን ሰንዝሮ የሞዛምቢክ ቢክ
ፋብሪካ ተዘግቷል፡፡ የዩጋንዳ ብሔራዊ
የደረጃዎች ባለሥልጣን መስሪያ ቤት
በ2014 በሀገሪቱ ለገበያ ቀርበው
ከተሸጡ ፍጆታ ምርት 2/3ኛው
የቻይና ረጋ ሰራሽ ምርት ነው ሲል
ግምቱን አስቀምጧል፡፡
በአንድ ወገን ለዝቅተኛ ዋጋ በሚቀርቡ
ቻይና
ምርት
ምክንያት
በገበያ
መወዳደር ያልቻሉ አፍሪካዊ አምራች
ባለሃብቶች በፍርሃት ላይ መሆናቸው
ሁኔታው አላመቻቸውም፡፡ በሌላ ወገን
የጥራቱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ኑሮአቸውን
ባገናዘበ
ዋጋ
የፍጆታ
ምርቶችን
ማግኘት መቻላቸው እንደ ትልቅ እድል
ሚቆጥሩት አፍሪካውያን ሸማቾች አሉ፡፡
ምክንያታዊ ዋጋው የሸመታ አቅማቸውን
አስፍቶላቸዋል፡፡ የአህጉሪቷ አነስተኛና
መካከለኛ ደረጃ አምራቾች የካፒታል
እቃዎችን በርካሽ በፍጥነት አንዳንዴም
በአማካኝ የጥራት ደረጃ መለዋወጫዎችን
ማግኘታቸው የማይካድ ነው፡፡

የቻይና-አፍሪካ ተናእኮታዊ የእሴት
ህብረት
ጉዞ
ጥግ
አድራሻው
ስፋትን እያሳየ በሄደ ቁጥር በጉዞ
ላይ
ያጋጠማቸው
እሾህ
በቂና
ብቁ መሰረተ ልማት እጦት ነው፡፡
በተለይም ምርትን የማሰራጨት ስራ
ላይ የተሰማሩት የሁለቱን ወገኖች
ባልደረቦች ካጋጠማቸው ትዝብት
የተወሰደበት ነበር፡፡ ይኸው ችግር
ጠና ዘለግ ብሎ የሚታየው የባህር በር
በሌላቸው 17ቱ የአፍሪካ ሀገራት ነው፡
፡ አህጉሪቷ የመሰረተ ልማት ጉድለት
ወደ ሙሌት ለማሻገር 31ቢሊየን
ዶላር
እንደሚያስፈልግ
ተለይቶ
ተጠንቷል፡፡ ይህን ማሟላት ከቻይና
እንሚጠበቅ
ተስፋም
ይደረጋል፡
፡ የቻይና ኢንቨስትመንት ከ2001
እስከ 2014 ድረስ ከ1 ቢሊየን ወደ
14 ቢሊየን ዶላር አድጓል፡፡ የሰሞኑ
60 ቢሊየን ዶላር ብድርና እርዳታ
ቃል ለመሰረተ ልማት ማስፋፊያነት
እንደሚውል ተነግሯል፡፡

“አዲሲቷ አፍሪካ የሸመታ ትርክት
አላት” ግርሃም ቶማስ
ፕሪንሲፓል ኢንቨስትመንት
በስታንዳርድ ባንክ ግሩፕ
የንግድ፣ ኢንቨስትመንት እና የተሸሻለ
ታህታዊ መዋቅር የመጠን ለውጡ
ጉልህ ሲሆን ይህ ለአፍሪካ ጥሩ ዜና
የሚሆነው
የአፍሪካውያን
የንግድ
መዋቅርና ቅንብር ዘመናዊ እንዲሆን
ባበቃውና የኑሮ ደረጃን ከዝቅተኛ ወደ
ከፍተኛው እርከን መግፋት እስከቻለ
ድረስ ነው፡፡ ቢሆንም በተለምዶ
እንደሚባለው
አሜሪካ
ሲያስነጥስ
አውሮፓ
ጉንፋን
ይጋባበታል፡፡
በተመሳሳይ ቻይና ሲሰነፍጥ አፍሪካ
ይፈዛል ወይስ …….. ?

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.						

ግብር ከፋዩን...
ቀድሞ አንድ ኩንታል ፒፒሲ ሲሚንቶ
የሚሸጥበትን ብር 210 ወደ ብር 190
አውርዶ ለመሸጥ ተገድዷል፡፡ ይህንን
መቋቋም የተሳናቸው ሲኤች ክሊንከር፣
ሁዎንግሸንና ኢስት ሲሚንቶ የተባሉ
ፋብሪካዎች
ከነአካቴው
ሥራቸውን
አቁመዋል፡፡
በቅርቡ ከአዲስ አበባ ከተማና የኦሮሚያ
ልዩ ዞኖች ማስተር ፕላን ጋር በተያያዘ
በተከሰተው ረብሻና አለመረጋጋት በርካታ
ግብር ከፋዮች፣ ቸርቻሪ ነጋዴዎች፣
የትራንስፖርትና የሆቴል አገልግሎት
ሰጪ ድርጅቶች፣ ጅምላ ሻጮችና
አከፋፋይ
ነጋዴዎች
ንብረታቸው
ከመሰባበሩ
በላይ
የዕለት
ተዕለት
ሥራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ
ተስተጓጉለው ሰንብተዋል፡፡
መንግሥት
ከዜጎች
የሚፈልገውን
ግብር ታክስና ቀረጥ በተገቢው መንገድ
እንዲሰበሰብና እንዲወስን በሕግ ሥልጣን
የተሰጠው
የኢትዮጵያ
ገቢዎችና
ጉምሩክ ባለሥልጣን ሁሉንም ዓይነት
ታክስ ለማስተዳደርና በዘመናዊ መልክ
ለማካሄድ በከፍተኛ የለውጥ እንቅስቃሴ
ላይ እንደሚገኝ በየጊዜው ከመግለጽ ቦዝኖ
ባያውቅም አሁንም የግብር ከፋዩንና
የመንግሥትን ጥቅም ለግል ብልጽግና
ለማዋል ከሰፈሰፉ ኪራይ ሰብሳቢዎች
የጸዳ አይደለም፡፡ ከሰሞኑ ባለሥልጣኑ
ከፍተኛ ኃላፊነትና አደራ የጣለባቸው
ሁለት ከፍተኛ ኦዲተሮች ከአንድ ኩባንያ
ላይ አለአግባብ ለመጠቀም በማሰብ
አስጨንቀው የወሰዱት አንድ ሚሊዮን
ብር የጉቦ ቅሌት እጅ ከፈንጅ መያዙ
የሚያመለክተው ይሄንን ነው፡፡ እንደ
አቶ ኤፍሬም መኮንን የባለስልጣኑ
የትምህርትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት
ዳይሬክተር ገለጻ በወንጀሉ የተያዙት
ግለሰቦች የባለስልጣኑ የኢንቨስትጌሽን
ኦዲት ቡድን ሃላፊና ከፍተኛ ኦፊሰር
ናቸው፡፡
ባለሥልጣኑ
በጀመረው
የለውጥና
ተቋማዊ
ጸረ
ኪራይ
ሰብሳቢነት
የንቅናቄ ሥራዎች በርካታ የአሠራር
ጉድለቶችን
ማስወገዱንና
ከሙስና
ጋር በተያያዘ ማስረጃ የተገኘባቸውን
በርካታ ሠራተኞች ማባረሩን የገለጸ
ቢሆንም ሁኔታው ከመሻሻል ይልቅ ወደ
ረቀቀ ወንጀል እየተቀየረ ነው፡፡ ችግሩ
የተባባሰው የአንድ ሰሞን የዘመቻ ሥራ
ሆኖ ይሁን ወይም የክትትል ማነስ
አሁንም የባለሥልጣኑ ሠራተኞችና
በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ለደንበኞች
የሚሰጡት
አገልግሎት
ግልጽነት
የጎደለው አሳማኝ ያልሆኑ ምክንያቶችን
በመደርደር
ጉዳዮችን
ማጓተት
የሚስተዋልባቸው መሆናቸውን ብዙዎቹ
ግብር ከፋዮች ይናገራሉ፡፡ በትውውቅና
በሙስና ማስተናገድ፣ በግብር አወሳሰን
አካባቢ ሆን ብሎ መረጃዎችን ማዛባት፣
ዕዳን በአግባቡ አለመከታተል፣ ሕገ
ወጥ ግብር ተመላሽ ማድረግ፣ በአንጻሩ
ተገቢውን ተመላሽ ማዘግየት አሁንም
በባለሥልጣኑ ዘንድ በስፋት የሚታዩ
መሰረታዊ ችግሮች ናቸው፡፡ በተለይ
የተመላሽ ገንዘብ በወቅቱ አለመመለስ
በላኪነትና በአምራች ኢንዱስትሪዎች
ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችን ካፒታል
እየጎዳና መንቀሳቀሻ እያሳጣ በመሆኑ
ባለሥልጣኑ
የሠራተኞቹን
አሰራር
በጥልቀት
መመርመርና
መፈተሽ
ይኖርበታል፡፡
የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች
ባለው ምቹ የኢንቨስትመንት ፖሊሲና
አማራጮች
ተጠቅመው
መዋዕለ
ንዋያቸውን
በማፍሰስ
የማምረቻ
ማሽኖችን በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ
ወደ
ሀገር
ውስጥ
በኮንቴይነር
ቢያስገቡም የቀረጥ ሥርዓት ፈጽሞ
ለማስለቀቅ ያለው ውጣ ውረድ አሁንም
አልተፈታም፡፡
የኢንቨስትመንት
መሣሪያዎቹንና ዕቃዎችን የጉምሩክ
የክሊራንስ
ፎርማሊቲ
አሟልቶ
ለማውጣት ያለው ሂደት እጅግ የተንዛዛና
በዘፈቀደ የሚሰራ ነው የሚሉ አንዳንድ
ኢንቨስተሮች፣ በተለይ የባለሥልጣኑ
ኦፊሰሮች
ክሊራንስን
በተመለከተ

(ከገጽ 6 የዞረ)

የሚከተሉት አካሄድ እነርሱ እንዳሻቸው
የሚዘውሩት በመሆኑ እጅግ አሰልቺና
አስቸጋሪ
እንደሆነባቸው
በምሬት
ገልጸዋል፡፡ ባለሥልጣኑ የኦዲት ሥራ
ወጥ በሆነ መልኩ እንዲከናወን አዲስ
የዋጋ አተማመን ሥርዓት ተግባራዊ
አድርጌያለሁ፣ በሁሉም ቅርንጫፎች
ሥርዓቱ ተዘርግቷል ቢልም በአሁኑ
ጊዜ ሥርዓቱ በፈጻሚ ኦዲተሮች የብቃት
ችግርና የቅንነት ማጣት ሙሉ ለሙሉ
ተግባራዊ ሊሆን አለመቻሉን ከሰሞኑ
የተቋሙ ኦዲተሮች ከአንድ ባለሀብት
ላይ ሊቀበሉ የነበረው የአንድ ሚሊዮን
ብር ጉቦ (እጅ መንሻ) ሕያው ምስክር
ነው፡፡
ይህ ጽሑፍ አቅራቢ የታክስ ሰብሳቢ
ቢሮዎች ለሥራ የተመቹ አለመሆናቸውን
ተደጋጋሚ ጽሁፍ በጥቆማ
መልክ
ያቀረበ ቢሆንም ሁኔታው ከመሻሻል
ይልቅ እየባሰበት ነው ያለው፡፡ ብዙዎቹ
የታክስ
መሰብሰቢያ
ቅርንጫፎች
የተጨናነቁና ግብር ከፋዩን ጸሐይ ላይ
ተሰልፎ እንዲውል የሚዳርጉ ናቸው፡፡
ከዚህ የከፋው ደግሞ የግብር ግዴታውን
ለመወጣት ሥራውን ትቶ የሚሄደው
ግብር ከፋይ ዛሬ ኤሌክትሪክ ባለመኖሩ
“ሲስተም አይሰራም” በሚል ዘመን
አመጣሽ አባባል ለከፍተኛ እንግልት
መዳረጉና በተቋሙ ድክመት ለቅጣትና
ለአላስፈላጊ ወለድ መጋለጡ ነው፡፡
መንግስት
በሁለተኛው
የእድገትና
ትራንስፎሜሽን
እቅድ
ዘመን
ከአጠቃላይ
ሀገራዊ
ምርት
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በመቶ ያህሉ በመሰብሰብ አቅጣጫ
ያስቀመጠለት የኢትዮጵያ ገቢዎችና
ጉምሩክ ባለሥልጣን በዕቅድ ዘመኑ
1.3 ትሪሊዮን ብር ገቢ ማድረግ
ይጠበቅበታል፡፡
ተቋማዊ
የኪራይ
ሰብሳቢነት
አመለካከትና
ተግባር
በውስጥም በውጭም የሚፈታተኑት
ባለሥልጣን መ/ቤት በቀጣይ ዕቅዱን
ለማሳካት ብርቱ ትግል እንደሚጠብቀው
አቶ ሲሳይ ባህሩ የባለሥልጣኑ የዕቅድ
አፈጻጸም
ክትትል
ዳይሬክቶሬት
ዳይሬክተር በቅርቡ ለመገናኛ ብዙሃን
በሰጡት መግለጫ ይፋ አድርገዋል፡
፡ እንደ እሳቸው አባባል ከአመለካከት፣
ከብቃትና ከክህሎት ጋር የተያያዙ
በውስጥና ከግብር ከፋዩም በኩል ያሉ
ችግሮችን ስጋት ለመቀነስ ስትራቴጂ
ማስቀመጥና
የተጠናከረ
ሥራ
መሥራትን ይጠይቃል፡፡
በአምስት
ዓመቱ
መርሃ
ግብር
ለመሰብሰብ የታሰበው ገቢ በገቢዎችና
ጉምሩክ ባለሥልጣን 13 በመቶ ቀሪው
4 በመቶ ደግሞ በክልሎች ይሰበሰባል
ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ መሆኑን የጠቀሱት
አቶ ሲሳይ፣ የዋጋ ግሽበቱ በነጠላ
አሃዝ ላይ ይቆማል ከሚል እንዲሁም
ተቋሙ በየዓመቱ ሲሰበስበው የነበረውን
ገቢ ከግምት በማስገባትና የመፈጸምና
የማስፈጸም አቅሙንም እየገነባ ይሄዳል
ከሚል መነሻ ነው ብለዋል፡፡
ዕቅድ መታቀዱና አቅጣጫ ማስቀመጡ
ተገቢ ቢሆንም መንግሥት በቅርቡ ወደ
ተግባር እገባበታለሁ ያለው የመልካም
አስተዳደር ችግር ሥር ነቀል በሆነ ሁኔታ
እስካልተፈታና
የሀገሪቱን
ኢኮኖሚ
ለግል ብልጽግና ሲሉ በረቀቀ ስውር
እጃቸው የሚቦጠቡጡ ስግብግብ የሥራ
ኃላፊዎችና ሠራተኞች እስካልተመነጠሩ
ስግብግብ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች
እስካልተመነጠሩ ድረስ ውጥኑ ተግባራዊ
የመሆኑ ጉዳይ አጠራጣሪ ነው፡፡
በመሆኑም የሀገሪቱ ፈጣን የኢኮኖሚ
ዕድገት አስተማማኝ በሆነ መሰረት ላይ
እንዲቆም ከላይ በዝርዝር ለማሳየት
የሞከርናቸውና
በተለይም
በሰፊው
የግብር ከፋዩ የንግድ ህብረተሰብ ላይ
አሉታዊ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ውስጣዊና
ውጫዊ ተግዳሮቶች ልዩ ትኩረት
ተሰጥቷቸው
የመፍትሄ
አቅጣጫ
ሊበጅላቸው ይገባል፡፡ ይህ ካልሆነ
ግን ግብር ከፋዩን ግዴታህን ተወጣ
ብሎ ብቻ ማስገደዱና መቆጮ መጣሉ
ዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገትን ሊያመጣ
አይችልም፡፡ 			

ንግድና ልማት						

አንዳፍታ ...
ይላልና ያ ለውጥ ቀስ እያለ እያደገ
የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ ስለመሪነትና
ራዕይ ትንሽ እናውራ፡፡

ስለ

አቶ ኤርሚያስ፡ ራዕይ በአጠቃላይ በጣም
ረጅም የሆነ አርቆ የማሰብ አይነት ነገር
ነው፡፤ አርቀህ በምታስብ ጊዜ ያው ሩቁን
ነው የምታየው፡፡ ውጤቱን አርቀህ ነው
የምታየው፡፡ ይኸ ከሆነ እነዲህ ይሆናል፡
፡ ልክ እንደ ቼዝ ጨወታ ስልታዊ በሆነ
ሁኔታ እዚያ ንጉሱ ጋ የመድረስ ጉዳይ
እንደ ማለት ነው፡፡ ያንን በምታደርግ ጊዜ
ያው ራዕይ በምታስቀምጥበት ጊዜ ከኃላህ
ከስር ያሉት ፈጻሚዎች ያንን ራዕይ
አያዩትም፡፡ እነሱ ከፍታቸው ያለውን
ነው የሚያዩት፡፡ ስለዚህ ትልቁ ሃላፊነት
እዚያ ጋ የምታይህን ነገር በተወሰነ እነሱ
አቅማቸው በፈቀደ መጠን እንዲያዩት
ማድረግ መቻል አለብህ፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ እነሱም የራዕዩ አካል
እንዲሆኑ፡፡
አቶ ኤርሚያስ፡ አዎ ሁሉም የራዕዩ
አካል እንዲሆኑ ማድረግ አለብህ፡፡
ከዚያ ውጪ ከሆንክ ያው ባለቤትነት
ያጣል አንተም ደግሞ ስታልፍ ያ ሁሉ
የደከምክበት ነገር ያው አብሮ ያልፋል፡፡
ቻምበር ቲቪ፡ ምናልባት እዲያው የመቶ
አመትና የሁለት መቶ አመት ዕድሜ
አላቸው የሚባሉ ትልልቅ የአውሮፓና
የአሜሪካ
ካምፓኒዎች
ምናልባትም
መሰረታቸው ይኸ ይመስለኛል፡፡
አቶ ኤርሚስ፡ አዎ እነ ፎርድን
ብትመለከት፤ፎርድ ካምፓኒ ሲቋቋም
እንግዲህ ዴትሮይት ከተማን ያለማው
ፎርድ ነው ተብሎ ይታሰባል፡፡ አሁን
ከተማ ውስጥ ሳሙና ኦሞ ምናምን
የሚያቀርቡልን እነ ዩኒሊቨር የሚባሉት
ትልልቅ የእንግሊዝ ሀገር ካምፓኒዎች
እንደዚሁ በጣም ረጅም ዕድሜ ያላቸው
ናቸው፡፡ ሎጂስቲክስ ላይ ብትመለከት
ፈረንሳይ ሀገር እነ ሉይ ድራቨስ በጣም
በቤተሰብ በብዙ አመት ከአያት ወደ ልጅ
ስተላለፉ የመጡ ናቸው፡፡ እነ ኮካኮላን
ብትመለከት እንዲሁ፡፡ ምንድነው እሱ
ልክ እንደእኛው የዛሬ መቶ አመት
ሁለት መቶ አመት ኢንተርፕረነር
በሆነ አስተሳሰብ የተቀረጹ ድርጅቶች
በጥሩ አመራር ላይ ሆነው ግን
እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለፉ ሲሄዱ
ይኸንን ውርስ ተቋማዊ አድርገው እኔ
ባልፍም በዚህ በዚህ መተዳደር አለበት
መጥፋት የለበትም ብለው አራተኛ
ትውልድ ወይም አምስተኛ ትውልድ
ሁሉ የደረሱም አሉ፡፡ የሮዝ ቻልድ
ቤተሰብን ብትመለከት
ሮዝ ቻልድ
ፋሚሊ በጣም ትልቅና ሰፊ የሆነ
ሀብት የሚያስተዳድር ትልቅ ኩባንያ
ነው፡፡ አወቃቀራቸውም ሚስተር ሮዝ
ቻይልድ የዛሬ ስንት አመት እንግዲህ
መቶ አመት ወይም ከዚያ በላይ
ናቸው፡፡ አውሮፓ ኢኮኖሚ ውስጥ
ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው፡፡
ለፈረንሳይና ለስዊዘርላንድ ኢኮኖሚ
አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው፡፡
ሰዎቹ
ያልፋሉ ግን ሚስጥሩ አንድ ወቅት
ላይ አንድ ሰው ሊያደርግ የሚችለው
ነገር ውስን ነው፡፡ በአንድ
ሰው
አዕምሮ ውስጥ ከጧት እስከ ማታ የፈለገ
ያለማቋረጥ እንኳ የሚሰራ ሰው አስራ
ስምንት ሰዓት በቀን ከእንቅልፍ ውጭ
ሊሰራ ይችላል፡፡ ግን አስራ ስምንት ሰዓት
ዞሮ ዞሮ ሰርተህ የምታገኘው ውጤት
ምንድነው ነው? ያንን ጊዜህን ኢንቨስት
የምታደርገው ሌሎች ሰዎች በተመሳሳይ
ሁኔታ ራዕዩን አይተው
በተወሰነ
መልኩ ያንን ራዕይ እንዲፈጽሙልህ
እንዲያግዙህ ካዘጋጀሃቸው እሰየሁ ነው፡
፡ ስኬታማ ነው፡፡ እነሱ ግን የሚሰሩትን
ስራ እየቀማህ ራስህ የምትሰራው ከሆነ
አስራ ስምንት አይደለም አንድ መቶ
ሰማንያ ሰዓትም ብታገኝ በቀን ውስጥ
ምንም ትርጉም የለውም ምክንቱም
ሰዎች እያፈራህ አይደለም፡፡ የነሱን
ስራ እየቀማህ ራስህ እየሰራህ ነው፡፡
ስለዚህ ይኸ እንደተቋም አመራር ውስጥ
እያደገ መሄድ ያለበት ነገር ነው ብዬ
አስባለሁ ፡፡
ቻምበር
ቲቪ፡
አንዳንዶች
ሄዱም
አልሄዱም ምንም አሻራ ሳይተው
ያልፋሉ፡፡ የነበሩበትን የተሰጣቸውን
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ተልዕኮ
ብቻ
ፈጽመው
ይሄዳሉ፡፡
አንዳንዶች ደግሞ ባለራዕዩ ከሰነቀው
በላይ የራሳቸውን ነገር አስቀምጠው
ያልፋሉ፡፡ ከዋናዎቹም በላይ አንዳንዴ
ስማቸው ይጠራል፡፡ እንዲያው እዛች
ላይ እስቲ ምን የሚሉን አለ አሻራ ላይ፡፡
አቶ ኤርሚያስ፡ ብዙውን ጊዜ አሻራ
አሻራ የሚሆነው ትርጉም እየሰጠህ
የሚሄደው ሌሎች ሲያደርጉት ሲታየው
ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ አሁን እኛ ሀገር
በጣም የታወቅንበት በቃ በጀግንነት
አባቶቻችን ያወረሱን
ሀገራችንን
ጠብቀው የኖርንበት ሀገር ነው በአፍሪካ
ውስጥ በፍጹም ቅኝ ያለመገዘታችን እና
ያ የተምሳሌነት ስሜቱ ገና ከልጅነትህ
አጥንት ውስጥ ገብቶ ነው የምታድገው
በቃ፡፡ ስለዚህ ስታድግ ገና እና አሁን
ውጭ ሀገር ስንሄድ እኛ በቃ ያለምንም
ከሌሎች የአፍሪካ ሀገር የመጡ ሰዎች
ይሸማቀቃሉ፡፡ እኛ ጋ እንዲህ አይነት
መሸማቀቅ የለም ምክንያቱም ያ ነገር
እውነትም ስለሆነ በውስጥ ተቀርጾ ደም
ውስጥ ገብቷል፡፡ አንዳንድ የአውሮፓ
ሀገሮች እንዲያውም ይበሳጩብናል፡፡
ምክንያቱን አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች
እንደለመዱት
እንዲንታዘዛቸው
ነው
የሚፈልጉት፡፡ እኛ ጋ እንደዚያ ስላልሆነ
በአንድ በኩልም ወደ ኃላ ይመለሱና አክብሮት
የተላበሰ
አመለካከት
ለኢትዮጵያውያን
አላቸው፡፡ አሁንም ወደፊትም ሊለውጡት
የማይችሉት ነገር ስለሆነ መቀበል ነው
ያለባቸው፡፡ እናም እንደግለሰብ አንድም ሰው
ቢሆን አሻራ ጥሎ ለማለፍ ሌላው ጥሎ
ሲያልፍ ማየት መቻል አለብን፡፡ አላማውን
የሚያውቀው ወይ ጥሎ ያለፈበት ቦታ
ሄዶ አይቶ ጥቅሙን መረዳት አለበት፡፡
አለባለዚያ ግን በጣም በራሱ ሚዛን ብቻ
ስለሆነ እይታው ጠበብ ባለ አመለካከት
ውስጥ ታፍኖ ነው
የሚያየው፡፡ በራሱ
ዕድገት፤ በራሱ ቤተሰብ፤ በራሱ ጓደኞች፤
በራሱ መንደር፤ በራሱ አካባቢ ባሉት
ነገሮች ውስጥ ታፍኖ ስለሚመለከተው
በሚችለው መጠን በራሱ በዕውቀቱና
በስብዕናው ይኸ እንደ ሃይማኖት ነው በቃ፡፡
ይኸ የነ አመለካከት ነው፡፡ ይኸ የነ ስራ ነው
ብሎ ቁርጥ ያለ አስተሳሰብ ይዞ ያልፋል፡
፡ ሌሎች ግን እዚያው ውስጥ እንደዚያ
አይነት አስተሳሰብ ያለውን ሰው ሌላ ቦታ
የማየት ዕድል ሰጥተኸው ሌላ ሀገር ወም
መንደር አሳይተኸው ወይም ሌላ ድርጅት
አሳይተኸው ያመጣህ እንደሆነ እንዴ ለካ
ይኸም ይቻላል ወይ በሚል ሰፋ አድርጎ
ማየት ይጀምራል፡፡ ያንን የሌለውን ሰው
ይኸንን ሳያደርግ ብታየው አይፈረድበትም፡፡
ምክንያቱም በተለምዶና በአካባቢ ብቻ
ተወስኖ ስለሚያይ ነው፡፡ በዚያ በጠባብ
እይታ ውስጥ አካባቢው ውስጥ ሲደረግ
ባየው ውስጥ ብቻ ሲወስን፤ ራዕዩን
ሲተክል ታየዋለህ፡፡ አሻራዬ ይኸ ነው
ብሎ ሊያልፍ ይችላል፡፡ አካባቢው
ደግሞ በጣም በፍጥነት የሚለወጥ
ከሆነ ያ ሰው ለለውጥ ስላልተዘጋጀ
ያው እንደ ጎርፍ ለውጡ ሲመጣ አብሮ
ለመለወጥ ዝግጁ አይደሉም ለውጡ
ጥሎት ይሄዳል፡፡ ለቴክኖሎጂም ዝግጁ
አይደሉም ፡፡ የኮምፒውተር ቁልፉንም
ይፈሩታል፡፡
አሁን
ኮምፒውተር
ላይ መስራት ያልለመዱት ሰዎች ኪ
ቦርዱንም መንካት ይፈሩታል፡፡ ለውጥን
መላመድ መቻል ደግሞ ለነገም መፍትኄ
እንዲሆንልህ ዛሬ የምትቀይሰው ነገር
ለነገው መፍትኄ እንዲሆንልህ አብረህ
አሻራህን ጥለህ ታልፋለህ ማለት ነው፡፡
ቻምበር ተቪ፡ እንግዲህ 20 አመት በውጭ
ሀገር ማሳለፍ ቀላል ነገር አይደለም፡፡
እዚያ ያለውን ነገር ለንጽጽር የሚመቹ
ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁኝና እና
አንዳንድ ሰዎች ሀገራችን ውስጥ የስራ
መሪዎች የሉም፡፡ ስራ አስኪጆች ናቸው
ያሉት ማለት መደበኛ የሆነ ነገር ይዞ
ከመሻገር ያለፈ በመሪ ደረጃ የሚለኩ
ሰዎች ጥቂት ናቸው ብለው አስተያየት
ይሰጣሉ፡፡
አቶ
ኤርሚያስ፡
ሊደርሺፕ
ሚና
ውስጥ ይኸ በጣም አሳጥሮ ማየት
ነው (ሾርት ሳይት ነው)፡፡ ምን ማለት
ነው በአንድ ሀገር ደረጃ አንድ ሰው
በህይወቱ ለመለወጥ ትምህርት ቤት
ገብቶ፤ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ምን ብሎ
ሲጨርስ ሃያ ሁለት ፤ ሃያ ሶስት ፤ ሃያ
አራት አመት ይሆነዋል ዕድለኛ ከሆነ፡፡
ከዚያ ደግሞ በስራ መድረክ ላይ ገብቶ
ለመፈተን ሌላ አምስት አስር አመት

ነው፡፡ ዕድሜው ቢያንስ ቢያንስ ከሰላሳ
አምስት አመት በፊት በፍጹም የራሱን
የህይወቱን መድረክ እንኳን በትክክለኛ
አቅታጫ በዚህ ሂድ የሚለውን ለማወቅ
በታም አስቸጋሪ ነው፡፡ በሀገር ደረጃ
ደግሞ መሪዎችን ማፍራት ሊደርሺፕ
ክህሎትን ማዳበር፤ ሊደሮችን ማፍራት
ከሞላ ጎደል ምዕተ አመት ይፈልጋል፡፡
ትልቅ ምጥ ነው፡፡ ማሰተማር፤ እንዴት
ነው የምታስተምረው ከስር እንዳለ
ባህሉን ከስር ከመሰረቱ እየዘራህ ዘሩን
እያጨድክ እየዘራህ እያጨድክ ያው
ሂደት ነው፡፡ የብዙ ትውልድ ውጤት
ነው፡፡ እና በዚህ ይህቺ ባሳለፍናት
አጭር ጊዜ ውስጥ ይኸ ቢባል ምንም
ትርጉም የለውም፡፡ እውነት ነው ገና
ነው፡፡ እኔ ራሴ እንደምሳሌ ስወስደው
ያየሁት ነገር ዕድለኛ ሁኜ ሌላ ቦታ
ሄጄ ባየሁት ልምድ ስላገኘሁኝ ነው
እንጂ ብዙ ጓደኞቼ ያንን እድል ያላገኙ
ደግሞ ያላቸውን የስራ ሂደት እና
ሊደርሺፕ
ክህሎታቸውን
ሲታየው
ልዩነት አለው፡፡ አሁንም ግን ለመለወጥ
ቴክኖሎጂውም በእጃችን ነው፡፡ በቀላሉ
መረጃ ስለሚመጣ እዛ ተደረገውን ነገር
ቶሎ ስለሚደርስ ሰው ለመለማመድ፤
ኑሮውንም ለማሸነፍ ስለሚፈልግ ሂደቱ
መጣም እየፈጠነ ነው፡፡ እንደዚያም ሆኖ
በዚህ እንኳን በቀጣይነት ሳያቋርጥ
ለሚቀጥለው ሁለት፤ ሶስት አራት
ትውልድ መቀጠል ብንችል እጅግ
በጣም ከፍተኛ ውጤታማ ሆኑ እንደ
ታይላንድ፤ ሲንጋፑር ብትመለከት
አርባ ስድሳ አመት እኮ ወደኃላ ብትሄድ
ከኛም በታች ደሃ ነበሩ ሀገሮች ናቸው፡፡
ምንድነው እነሱ ያደረጉት፡፡ ልክ በዚህ
ፍጥነት ለውጡ ቀጠለ፡፡ የዚያን ጊዜ
አሁን ያሉበት ደረጃ ደረሱ፡፡ አሁን
ችግሩ አለ እኮ፡፡ ታይላንድ ብትሄድ
አሁንም ዛሬም የተለያዩ የሊደርሺፕ
ጥያቄዎችን
እና
ችግሮች
ሲነሳ
ይሰማል፡፡
ቻምበር
ቲቪ፡
መልካም
የሆኑ
ተሞክሮዎችን ወደ ራስ መውሰድ
ብዙ ጊዜ እጥረቱ አለብን እኛ፡፡ ጥሩ
ነገር የሰሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ጥሩ
ነገራቸው ይኸ ነው ብሎ ወዲያውኑ
ወስዶ አዳብት አድርጎ ወደራስ ተጨባጭ
ሁኔታ መለወጥ ላይ ችግር አለ ተብሎ
የሚነገር ነገር አለ፡፡ ተሞክሮ መለዋወጥ
ላይ እንዲያው ድክመት አለ ተብሎ
የሚነገር ነገር አለ፡፡
አቶ ኤርሚያስ፤ ኢትዮጵያ አየር መንገድ
የምታየው አንድ አየር መንገድ ነው፡፡
ብቸኛ ነው፡፡ ስራውም ልዩ ነው፡፡ እዚያ
ላይ የግዴታ ስራው ራሱ መድረኩ
ያስገድዳል፡፡ ሞተር በየተወሰነ ሰዓቱ
ሰርቪስ መሆን አለበት፡፡ ከዚያ ውጭ
ግን ሰርቪስ ካላደረክ የበረራ ፈቃድ
አታገኝም፡፡
ስለዚህ ያንን የበረራ
ፈቃዱ ራሱ ስራውም ያስገድደሃል፡
ስለዚህ ማኔጅመንቱ ላይ ሳይቋረጥ
እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ መዋዕለ
ንዋይ እንድታፈስ ሁኔታው ራሱ
ያስገድዳል፡፡ ያንን በሀገርም ደረጃ ያው
ትልቅ ተልዕኮ ያለው ኢንስቲትውሽን
ስለሆነ እዚያ ላይ ወደድክም ጠላህም
አማራጩ መውጣት ስለሆነ ኢንቨስት
ታደርጋለህ፡፡ ያለ የሌለህን ሀብት
እዚያ ላይ ታውላለህ፡፡ ግን ብዙ
ጊዜ ደግሞ እዚያ ውስጥ ያለውን
የስራ መድረኮችና የስራ አይነቶች
ብትመለከት ከሌላው ኢንዱስትሪ ጋ
ብዙ የሚመሳሰል ነገር የለውም፡፡
ምኑ ጋ ታመሳስለዋለህ፡፡ እዚህ ጋ
የምታንቀሳቅሰው በጣም የተወሳሰና
በጣም ውድ የሆነ
ኢንዱስትሪያል
ማሽነሪዎችን ነው፡፡ ይኸንን ሌላ
ኢንዱስት ላይ ላውለው ብትለው
የትኛው
ኢንዱስት
ላይ
ነው፡፡፡
ይህ ኢንዱስትሪዊ አስተሳሰብ ነው
እኛ ደግሞ ያለን አብዛኛው ኢኮኖሚ
ግብርና መር ኢኮኖሚ ነው፡፡ ገና
ከግብርና የሚወጣ ኢኮኖሚ በአብዛኛው፡
፡ ይኸ ኢንዱስትሪ አይነት አስተሳሰብ
እንዴት እንደምታስብ ራሱ ስርአቱ
ራሱ የግብርናው ሴክተር ራሱ ወደ
ኢንዱስትሪው መምጣት አለበት፡፡ በጣም
ብዙ ሂደቶች አሉት፡፡ ብዙ ፈተናዎች
አሉት፡፡ ከዚህ ከእርሻው ራሱ ሀገራችን
ገበሬውን እንኳን ለመገኛኘት ገና አሁን
(ወደ ገጽ 11 ዞሯል)
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ችግርን ለይቶ...

(ከገጽ 7 የዞረ)

ታማኝ እንሁን! ሕሊናችን የማናቸውም
እኔነታችን መገለጫ ወይም መፍለቂያ
ነው፡፡

እንዲሁም ለመንፈስ እርካታ ሰጭው
መንገድ ደግሞ ቅንነትና በቅንነት ላይ
የተመሠረተ አስተሳሰብ ነው፡፡

ለሕሊናው ታማኝ ያልሆነ ሰው እንኳን
ለሌላው ለራሱም አይበጅም፡፡ ለራሱ
ይበጅ ዘንድ የማይፈልግ ሰው ደግሞ
ያለ አይመስለኝም፡፡ ስለዚህም ምሁራንና
ሊቃውንት እንደሚያስተምሩት ማንም
ውጤታማ
ይሆን
ዘንድ
ሌላውን
ከመክሰስ ወደራሱ መለስ ብሎ ስለራሱ
ሕሊናውን ይጠይቅ! ያኔ ለውድቀቱና
ለመጠላቱ መንስዔ የሆነውን ችግር
ያገኘዋል፡፡

ቅነንት ከማንም ላይ የሚቀንሰው
አንዳችም ዋጋ የለም፡፡ ይልቁነም
በማናቸውም
አቅጣጫ
ትርፋማና
ተወዳጅ
ያደርጋል፡፡ ዕድሜን
ይቀጥላል፡፡ ዓይኖችን ወደ ሰማይ
ሲያነሱ
ፀሎትም
ከደመና
በላይ
ይውላል፡፡ ለራስና ለአካባቢ ለአገርና
ለዓለም በረከትን ያወርዳል፡፡ ግለሰቦች
እየተነጫነጩ የዓለም መንግስታት
እርስ በርስ እየተጋጩ የሚኖሩት
ቅን አስተሳሰብ ሲጎልና ራስ ወዳድነት
ሲገንን ነው፡፡ ራስ ወዳድነት ሌላውን
እስከመጉዳት ከተጓዘ የሕሊና ቁስል
እንጂ የደስታ ምንጭ አይደለም፡፡ ዓለም
የመተሳሰቢያ መድረክ ሆና ትውልድ
ከጭንቅና
ከድንጋጤ ነፃ
ይሆን
ዘንድ የያዝነውን ሰዓት በቅንነት
እንሙላው፡፡ ልቦና ይስጠን!

የሰው ልጅ በችግር የተከበበ እንደሆነ
አይካድም
ከመናጢው
እስከታዋቂው
ባለሀብት፣ ከኩኔነኛው እስከ ፃድቁ
የየራሳቸው ችግር አለባቸው፡፡ የሚለያዩት
ለገጠማቸው ችግር መትፍሔ የሚሹበት
መንገድ ነው፡፡ ዋናውና ተመራጩ

አንዳፍታ ...

ታህሣሥ 2008 ዓ.ም.

ለኢትዮጵያ ግል...
•

የኢትዮጵያ ግል ዘርፍ ከሳሃራ መለስ
ካሉት ሃገራትና ከሌሎች ሃገራት
በላይ ብድር ለማግኘት ከፍተኛ
ማስያዣ ያስፈልገዋል፡፡ በኢትዮጵያ
ለብድር ማስያዣ የሚጠየቅባቸው
85% ሲሆን ከሳሃራ መለስ ባሉ
እና በሌሎች ሃገራት በትይዩ 79%ና
78% ነው፡፡
• ለብድር የሚያስፈልገው የማስያዣ
ዋጋ በኢትዮጵያ 234% ሲሆን ከሳሃራ

(ከገጽ 7 የዞረ)

•

መለስ ባሉ ሃገራት 171%ና ሌሎች
ሃገራት ደግሞ 189%፡፡
እ.አ.አ. አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም.
የዓለም ባንክ ቢዝነስ የማንቀሳቀስ
አመችነት ሪፖርት መሰረት በኢትዮጵያ
ውስጥ ከባንክ ለስራ ካፒታል ገንዘብ
ያገኙት 5% ብቻ ሲሆን በባንክ ገንዘብ
የተከናወኑ ኢንቨስትመንቶች ደግሞ
8% ናቸው፡፡

(ከገጽ 10 የዞረ)

የተማርነውና
ውስብስብ
አይደለም
ሊደርሺፕ ማነጅመንት
በጣም ከባድ
አይደለም፡፡ አካባቢያችን ያለውን ግልጽ
የሆነውን ችግር እያየህ ለዚያ መፍትኄ
የምንሰጥበትን መካኒዝምመፍጠር ነው፡፡
መመካከር ነው፡፡ ወጣቱም ቢሆን መቶ
በመቶ አሁን ዘመናዊ የሆነው ነገር
ትክክል ነው ማለት አይደለም፡፡ያለንን
ነገር በጣም ጥሩ የሆነ ነገሮች አሉን ብዬ
አስባለሁ፡፡ እኔ በፊት በልጅነቴ በደንብ
አልገባኝም፡፤ አሁን እኛ ሀገር ውስጥ እኮ
ይሉኝታ አላቸው ይባል ነበር፡፡ ይሉኝታ
ራሱ አንድ በጣም አስፈላጊ የሆነ ለኛ
ለኢትዮጵውያን በጣም ትልቅ ግብአት

ቻምበር ቲቪ፡ ወጣት መሪዎች እንግዲህ
እየመጡ ነው እንደ እርስዎ፡፡ ብዙ
ካምፓኒዎችም ብቅ ብቅ እሉ ነው
የንግድ ተቋማትም፡፡
እዚያ ውስጥ
ደግሞ ወጣቶች እየተቀመጡ ነው ያሉት
ከቤተሰብም
እየወሰዱ፤
እንዲሁም
ደግሞ ተምረውም ደግሞ እየተቀመጡ
እንዳው እዚያ ላይ የሚሉት ነገር ካለ፡፡

አለው ብዬ ነው የማስበው፡፡ ምክንያቱም
ባህላችን አሁን እያገኘን ያለነው አዳዲስ
ዕውቀት የእውቀት ሽግግር፤ ወቅቱ
ትውልድ ደግሞ ሲመጣ እነዚህን ነገሮች
አቅፈን ይዘን መሄድ ካልቻልን ራሳችንን
የማናውቅና ምናልባትም ቅድም እንዳልኩህ
ኢላማቢስ ወደሆነ አቅጣጫ ዝም ብሎ
የሚተኩስ አይነት ወይንም ኳሱን ይዞ
በየአቅጣጫው የሚመታ አይነት ተጫዋች
እንሆናለን፡፡ ስለዚህ ሁሉም ነገር አስፈላጊ
ነው፡፡ መቶ በመቶ አሁን ዘመናዊ ሆኖ
ስለመጣ አሱንም ሆ ብለን መቀበል ሳይሆን
ለኛ ለኢትዮጵያውያንም የሚመች መሆን
አለበት፡፡ ያ ማንነታችን የሚቀጥለው
ይኸንንም ይዘን ስንሄድ ነው፡፡

162

ቢዝነስ መጀመር

166
የኮንስትራክሽን ፈቃድ
ማግኘት

55
2015
2014

መብራት ማግኘት

98
91

ንብረት ማስመዝገብ

107
113
105

ብድር ማግኘት

109
ለኢንቨስተሮች ጥበቃ ማድረግ

156
157

ታክስ መክፈል

103
109

ወሰን ተሻጋሪ ንግድ

165
166

ኮንትራቶችን ማስፈጸም

ቻምበር ቲቪ፤ ስለሰጡኝ ቃለ ምልልስ
አመሰግናለሁ፡፡
አቶ ኤርሚስ፡ እኔም ስለተሰጠኝ ዕድል
በጣም አመሰግናለሁ፡፡

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች
14% ብቻ የስራ ካፒታላቸው
በባንክ ገንዘብ ያገኙ ሲሆን ከሳሃራ
መለስ ያሉ ሃገራት ደግሞ 24%ና
ሌሎች ሃገራት ደግሞ 32% ነው፡፡
•
ለኢንቨስትመንት
በሃገር
ውስጥ ገንዘብ ያገኙት 86% በመሆን
ከፍተኛ ሲሆን ከሳሃራ መለስ ያሉ
ሃገራት ደግሞ 78% እንዲሁም ቀሪው
አለም 71% ነው፡፡

የግሉ ዘርፍ ብዙ ችግሮች ያሉበት ሲሆን ከዚህም ውስጥ የገንዘብ አቅርቦት፣ ቢዝነስ መጀመር እና ለኢንቨስተሮች
ጥበቃ ማድረግ በአለም ባንክ እ.አ.አ. በ2014 ዓ.ም. የተጠቀሱ ናቸው፡፡ ይህም ሰንጠረዥ ይህንን ያሳያል፡፡
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ነው መንገድ መሰራት የጀመረው፡
፡ ገበሬውን መንደር ለመንደር፤ ወረዳ
ለወረዳ መንገዶች ሲሰሩ ነው፡፡ ሞባይል
ሲመጣ፡፡ ባቡር ሲመጣ እኮ ባቡር ላይ
የግዴታ የሆነ ነገር መጫን አለብህ፡፡
ስለዚህ ስለ ሎጂስቲክስ ስለ ምን በጣም
ብዙ ስልት ውስጥ ያስገባሃልና ያንን
ስልት ደግሞ ካልቀሰምከው ዘመናዊ
ሆነ ባቡር ማንቀሳቀስ አትችልም፡፡ ልክ
እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ባቡርም
ይኖረናል ማለት ነው የሰለጠነ፡፡ ያኔ
የእውቀት ሽግግሩ በጣም ተጨባጭየሆነ
ነገር ኖራል ማለት ነውና እኔ በዚያ ነው
መልክ ነው የማየው፡፡

አቶ ኤርሚስ፡ ለኔ በግሌ ምናልባት
ትልቁን የአስተዳደር ስልት ያየሁት
ከአባቴ ነው፡፡ አባቴ የአንድ ትንሽ
ከተማ ከንቲባ ነበረ፡፡ እና እሼቱ ገለጠው
ይባላል፡፡ አሁንም በህይወት አለ፡፡ በጣም
ከልጅነት ጀምሮ ገና ህጻናቶች ሆነን ብዙ
ቤተሰብ ያለበት ስለሆነ ቅዳሜ ቅዳሜ
እንሰበሰባለን፡፡ እዚያ ላይ ሁላችንም
እንድንነጋገገር አቤቱታ ያለው ሰውም ካለ
እንዲናገር ደረጋል፡፡ ከመካከላችን ደግሞ
ትንሽ ትልቅ ሳይል አንድ ሰው ተቆጣጣሪ
ይሆናል፡፡ ለአንድ ሳምንት፡፡ በዚህ
አይነት ሁኔታ ነበር ገና ከልጅነታችን

ንግድና ልማት				

44
44

ለገንዘብ እጥረት መፍትሄ
ማበጀት

77
75

የአፍሪካ አውነተኛ ...

ምንጭ፤ አለም ባንክ ቢዝነስ ለማንቀሳቀስ አመችነት በኢትዮጵያ እ.አ.አ. 2014 ዓ.ም.

(ከገጽ 2 የዞረ)
3.4. ለኢነቨስትመንት የተመቻቸ
ሁኔታ መፍጠር
የአፍሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ከባቢ
ሁኔታ በየጊዜው እየተሸሻለ መጥቷል፡፡
የአለም ባንክ በ2013 ይፋ በአደረገው
መረጃ የንግድና ኢንቨስትመንት ከባቢ
ሁኔታ አሻሽሏል ከተባሉት ሃምሳ
አገራት መካከል አስራሰባቱ በአፍሪካ
የሚገኙ ናቸው፡፡ በዚህ ጥናት ላይ
ስምንት የአፍሪካ አገሮች ከቻይና
የተሸለ ደረጃ የነበረችው ሲሆን ፣ አስራ
አንድ የአፍሪካ አገሮች ከሩሲያ ፣ አስራ
ስድስት የአፍሪካ አገራት ከብራዚል
እንዲሁም አስራ ሰባት የአፍሪካ አገራት
ከህንድ የተሸለ ደረጃ ነበራቸው፡፡
3.5. ለኢንቨስትመንት ተመራጭ
አህጉር
በአሜሪካና በአውሮፓ ድንበር የለሽ
ኩባንያዎች ለኢንቨስትመንት ከታጩት

ሃያ ቀዳሚ አገራት መካከል አሰሩ
የሚገኙት በአፍሪካ ሲሆን ፣ ከኤሲያና
መካከለኛው ምስራቅ ሶስት ሶስት አገራት
እንዲሁም በላቲን አሜሪካ ሁለት
አገራት ተካተዋል፡፡ ከተመረጡት አገራት
መካከል ናይጄሪያ በቀዳሚነት የምትገኝ
ሲሆን ፣ አንጎላ ፣ ኢትዮጵያ ፣ ጋና
እና ኬንያ በመጀመሪያዎቹ አስር አገራት
ውስጥ ይገኛሉ፡፡

የገንዘብ አቅርቦት በኢትዮጵያ ከሌሎች ሃገራት ወደኋላ የቀረ ነው፤ እንዲሁም ከሁለተኛ የእቅድ ዘመን ግብ ከሆነው
67% ትልቅ ክፍተት ይታይበታል

የአምስት አመት
እቅድ ግብ 67% እ.አ.አ.
በ2014/2015 ዓ.ም.

4. ማጠቃለያ
ከፍ ብለው የተገለፁት ነጥቦች አፍሪካ
ለኢንቨስትመን የተሸለ እድል ያላት
አህጉር መሆኗ እና የተሳሳቱት አሉታዊ
ገጽታዎቿ ለማስተካከል በመረጃ የተደገፈ
ትክክለኛ ገፅታ መገንባት እንዳለብን ከዚህ
አንፃርም የሚመለከታቸው መንግስታዊና
ሲቪክ ማህበራት መረጃው በአለም አቀፍ
ደረጃ እንዲታወቅ በማድረግ ትልቅ ሚና
መጫወት ይጠበቅባቸዋል፡፡

ኢትዮጵያ

ህንድ

ባንግላድሽ

ዚምባብዌ

ኬንያ

ብራዚል

(በአቶ አወት ተክኤ 2014 የቀረበ ጥናት)

ቻይና

ማሌዢያ

ስሪላንካ

ታይላንድ

ሞንጎሊያ

