
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

6

የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን 
እ.አ.አ. በ2014 ዓ.ም. ባደረገው ጥናት የመሬት 
አቅርቦትና ከመሬት ጋር በተያያዘ ያለው ሙስና 
ከባድ ችግር መሆኑን ጠቅሷል፡፡

የመሬት ሊዝ ህግና አፈጻጸሙ 
ለኢንቨስትመት ያለው ተጽእኖ 

ተቃኘ

ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች የገንዘብ 
አቅርቦት ጉዳይ በዳሰሳ ጥናት ከተለዩት 10 
ችግሮች ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ የሚቀመጥ 
ነው ተባለ፡፡ ሃይል አቅርቦት፣ ጉምሩክና ንግድ 
ቁጥጥር፣ እና የታክስ መጠን ጉዳይ እንደቅደም 
ተከተላቸው የተቀመጡ ችግሮች እንደሆኑ 
ተመልክቷል፡፡

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 
/አ.አ.ን.ዘ.ማ.ም./ የመንግስትና የግል ዘርፍ 
ምክክር መድረክ ፋይዳ እንዲሁም በቀጣይ ከዚህ 
ቀደም ከነበረው ሁኔታ ትምህርት በመውሰድ 
መልካም ጎኑን በመያዝ ክፍተቶችን በመዝጋት 
አካሄዱ ምን መሆን እንደሚኖርበት በአዳማ 
ውይይት አደረገ፡፡

 ለአነስተኛና መካከለኛ 
ንግድ ድርጅቶች የገንዘብ 

አቅርቦት፤ሊመቻች ይገባል ተባለ         

አዲስ ቻምበር በመንግስትና 
የግሉ ዘርፍ የምክክር መድረክ 

ዙሪያ ከባለድርሻዎች ጋር 
መከረ  

8ኛ የአኳካልቸር ዘርፍ 
ባለድርሻ አካላት ውይይት 

ተደረገ

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

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

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

ዋና መስራያ ቤት/Head Office
  011 1 567400/565850
Fax:   011 1566200   180112
E-mail:globalisu@ethionet.et
Website:wwwglobalinsurancesc.com

ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ)
Global Insurance Company (S.C)

እርስዎን ማገልገል ሙያዊ ክብራችን ነው!
Serving you is our professional pride!

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

   33ኛ ዓመት ግንቦት 2008 ዓ.ም. 011-51552212458 ኢሜይል-aachamber1@ethionet.et Website: www.addischamber.com

በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ
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(ወደ ገጽ 11 ዞሯል)

የከተማ መልሶ ማልማት አፈጻጸም፤ንግድ 
ላይ አሉታዊ ተጽእኖ እያሳደረ ነው ተባለ

በኢትዮጵያ አንድ ግለሰብ በዓመት ከግማሽ         
ኪሎ በታች አሳ ይመገባል፡፡ ይሁን እንጂ ሃገሪቱ 
ለአሳ ግብርና ስራ በጣም አመች የሆነ ሁኔታ 
አላት፡፡ በሌላ በኩል በዚህ መስክ ለመሰማራት 
የመሬት ጥያቄ በተለይ አዲስ ለሚጀምሩ ችግር 
አለ፡፡

(ወደ ገጽ 4 ዞሯል)

አዲስ አበባን የማደስና በአዲስ መልክ የማልማት 
ስራ አፈጻጸም የንግዱን ማህበረሰብ ከስራው 
የሚያፈናቅል፤ ስራውንም ለመቀጠልም እጅግ 
አስቸጋሪ ሁኔታ እየፈጠረበት እንደሆነ አንድ 
ጥናት ጠቆመ፡፡ የአዲስ አበባ መልሶ ማልማት 
ሂደት በንግዱ ማህበረሰብ ላይ ባስከተለው ችግር  
ዙሪያ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት ጥናት በማድረግ በተደረገ ውይይት የተሰነዘረ 
ነበር፡፡ መድረኩ ፍሬንድሽፕ ሆቴል ሚያዝያ 18፣ 
2008 ዓ.ም. ውይይት አድርጓል፡፡ 
         
ጥናቱ የንግዱ ማህበረሰብ ያጋጠሙትን ችግሮች 
ሲጠቁም የሚከተሉትን አንስተዋል፡፡ ከግማሽ 
በላይ የሚሆኑት የንግዱ ማህበረሰብ አባላት 
በተያዘው የከተማ ልማት አፈጻጸም ሳቢያ ከገበያ 
እየወጡና እየጠፉ ይገኛሉ፣ ካሳ በሚል የሚሰራው 
ስራ ፈጽሞ አግባብነት የለለው መሆኑ፣ ለልማት 
እንዲለቁ የተባለውን ቦታ አፍርሰው ለመልቀቅ 
የሚሰጠው ጊዜ ማጠሩና ጫና የፈጠረ መሆኑ፣ 
በምትክ ሌላ ቦታ ተሰጠ ቢማልም የንግድ 
ስራውን ለመቀጠል አመቺነት የሌለው መሆኑ 
እንዲሁም  በልማቱ ምክንያት የተደናቀፈውን 
የንግድ ስራቸውን እንደገና ለመስጀመር ሁኔታው 
አስቸጋሪ መሆኑ፤ ተጠቃሾች ናቸው፡፡

አብዛኛዎቹ የልማት ስራው አሳዛኝና አግባብ 
ባልሆነ አያያዝ እየተኬደበት እንደሆነ ይገልጻሉ፡፡ 
ሁኔታውም ነባሩን ነዋሪ አስወግዶ በአዲስ የመተካት 
ስሜት ይታይበታል፤ የጥናቱ አቅራቢው አቶ ዮሃንስ 
እንዳሉት፡፡ 

ለዘመናት ለንግዱ ማህበረሰብ ዋስትና የሆኑትን 
ህግጋት ወደ ጎን በማለት የከተማውን ልማት 
አሰራር በአስገዳጅነት የንግድ ተቋማት 
እንዲተገብሩት መደረጋቸው ህልውናቸውን 
ለአደጋ ያጋለጠ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ የህግ 
የበላይነትን የሚገዳደር ለወደፊቱም በሚኖረው 
ሁኔታ ላይ ጥላ የሚያጠላ ነው፡፡ የመንግስት ገቢ 
ቢሆን ማቆልቆሉ ተጠቁሟል፡፡

ይህ ሁኔታ ካስከተለው አንዱ ውጤት የንግድ 
ፈቃድ ለመመለስ አስገዳጅ ሁኔታ መፈጠሩ 
ነው፡፡ ንግድ ፈቃድ የመለሱ የንግዱ ማህበረሰብ 
አባላት በ2005 ዓ.ም. ዝቅተኛ ተብሎ ሊገለጽ 
የሚችል ሲሆን፤ በ2006 ዓ.ም. በከፍተኛ ሁኔታ 

እንደጨመረ ጥናቱ አሳይቶ፤ በ2007 ዓ.ም. ከዚያም 
የከፋ እንደሆነ በቀረበው ዝግጅት ታይቷል፡፡ 

ለብዙ ዘመናት በንግድ የቆዩትን ነጋዴዎች ከጨዋታ 
ውጭ እየተደረጉ ነው፡፡ ይህ ትልቅ ችግር ነው፡፡ 
ብዙዎችን ያስለቀሰ ነገር ነው፡፡ መንግስት የንግዱን 
ማህበረሰብ እንደ አጋር እያየው አይደለም፡፡  የንግዱን 
ማህበረሰብ ስሜትና ሃሳብ የመቀበል ዝግጁነት 
በመንግስት አይታይም፤ አንድ የውይይቱ ተሳታፊ 

እንደገለጹት፡፡ አክለውም የከተማው እድሳት አሳዛኝ 
አያያዝን በማሳያ ገልጸዋል፡፡ ከጥቂት ጊዜ በፊት 
የተመረቀ አዲስ መንገድ ለፍሳሽ ተብሎ ሲቆፈር 
ይታያል፡፡ በቅርቡ ደግሞ የታክሲ ማቆሚያ ፕሮጀክት 
የታሰበ አለ፤ ይኸውም በተሰራ መንገድ ላይ 
የሚሆን ነው፡፡ ይህም ቅደም ተከተል ያፋለሰ ነው፡፡

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 
9ኛውን ዓለም ዓቀፍ ልዩ የግብርናና ምግብ 
እንዲሁም 5ኛውን ዓለም ዓቀፍ ልዩ የቱሪዝምና 
የጉዞ ትርዒቶችን በጥምረት አካሄደ፡፡ የባህልና 
ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ 
ታደለች ዳለቾ ትርዒቶቹን በንግግር ከፍተዋል፡
ትርዒቶቹ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል 
ከግንቦት 4 እስከ 8፣ 2008 ዓ.ም. የተካሄዱ 
ሲሆን የመዝጊያው ሥነ ሥርዓት ሂልተን ሆቴል 
በተካሄደ ሲምፖዚየም ተጠናቋል፡፡

9ኛው ዓለም ዓቀፍ ልዩ የግብርናና ምግብ ትርዒት 
‘ለግብርና መዋቅራዊ ለውጥ መካናይዜሽንና ሰፋፊ 
እርሻ’ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ሲሆን 5ኛው 
ዓለም ዓቀፍ ልዩ የቱሪዝምና ጉዞ ንግድ ትርዒት 
‘ለቱሪዝም ልማት የተሻሻለ የጉዞ አንቀሳቃሾች 
አገልግሎት’ በሚል መሪ ቃል ተካሄዷል፡፡

ወ/ሮ ታደለች ዳለቾ የንግድ ትርዒቶቹን ሲከፍቱ 
ባደረጉት ንግግር የሃገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ውህደትና 

ባለፉት ዓመታት የተገኘውን ኢኮኖሚ እድገትን 
ለማስቀጠል የኢትዮጵያ መንግስት የግሉን ዘርፍ 
በዋና መሳሪያነት በማየት አጠናክሮ የማስቀጠል 
አቅጣጫ እየተከተለ ይገኛል፡፡ የግሉን ዘርፍ 
ለኢኮኖሚ እድገት ሞተር መሆን እውቅና መስጠቱና 
ለኢንቨስትመንት አመቺ ሁኔታ ከመፍጠር ረገድ 
መንግስት እያከናወነ ያለው ስራ የግሉን ዘርፍ 
በሃገሪቱ ኢኮኖያዊ እድገት ውስጥ ያለው ወሳኝና 
የማይተካ ሚናን መገንዘቡን የሚያሳይ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡

ኢኮኖሚው የሚመራበት የግብርና መር ወደ 
ኢንዱስትሪ መሪነት ይቀየር ዘንድ በመንግስት 
የትኩረት ሽግግር ተደርጓል፡፡ በግብርና ዘርፍ 
መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት የግብርና ውጤቶች 
ለኢንዱስትሪ ግብዓት መሆን ከመቻላቸው በፊት 
ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ 
ሽግግር ማድረግ አይቻልም ብለዋል፡፡

ምክር ቤቱ ሁለት ልዩ ዓለም 
ዓቀፍ ዘርፍ-ተኮር ንግድ 

ትርዒቶችን አካሄደ



ርዕሰ አንቀጽ ከጥራትና ደረጃ ጋር ያልተጎዳኙ ምርትና 
አገልግሎቶች ከገበያ መውጣት እጣ  

ፈንታቸው ነው  
መንግስት ከኢኮኖሚ 
እንቅስቃሴ የመውጫ 
ስትራቴጂ ያስፈልገዋል

የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲአዊ ሪፓብሊክ መንግስት ልማታዊ መንግስት 
የሚለውን እሳቤ የፖሊሲ አቅጣጫ አድርጎ እየሰራበት ይገኛል፡፡ በዚህም አካሄድ 
በሚኖረው የመንግስት በኢኮኖሚው ተንቀሳቃሽ አካል በመሆን ኢንቨስት ማድረጉ 
በቂ የግል ዘርፍ ኢንቨስትመንትና እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የሚከሰተውን የገበያ 
ክፍተት ለመዝጋት ያግዛል፡፡ ይህንን በማድረግ መንግስት የገበያው ክፍተት 
በኢኮኖሚውና በህብረተሰቡ ላይ ሊያስከትለው የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል 
ይጠቀምበታል፡፡ 

ይሁን እንጂ በመንግስት ኢንቨስትመንት አማካኝነት ሊከናወን ይችል የነበረው 
ስራና ሊገኝ የሚችለው ውጤት በአተገባበር ክፍተት ሳቢያ የተፈለገውን ግብ 
መምታት አላስቻለም፡፡ 

መንግስት በኢኮኖሚው የሚኖረው እንቅስቃሴ ሁኔታና በገበያው ውስጥ     
ሊጫወት ስለሚገባው ሚና ምን መሆን እንደሚገባው ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ 
አልተቀመጠለትም፡፡ በተለይ ደግሞ፤ የግሉ ዘርፍ በአቅም እያደገ ሲመጣ 
መንግስት እንዴት ከገበያው ሊወጣ እንደሚችል የሚያሳይ የመውጫ ስትራቴጂ 
አልተቀመጠም፡፡ እንዲያውም የሁኔታው አያያዝ የሚያሳየው መንግስት 
በኢኮኖሚው ውስጥ ካፒታል በማፍሰስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ቀጣይ እንደሚሆን 
የሚጠቁም ነው፡፡ የመንግስት ኢንቨስትመንት ጭራሽኑ እየሰፋ በግሉ ዘርፍ ላይ 
የሚደርሰው ጫና እያደገ ለመሆኑ ያለው ሁኔታ ጠቋሚ ነው፡፡

እስካሁን ያለው መንግስት በኢኮኖሚው የሚያደርገው ኢንቨስትመንት አፈጻጸም 
ቀደም ብሎ በበቂ ደረጃ ታስቦበት ወደ ስራው እንዳልተገባ አካሄዱ ያሳያል፡፡ ወደ 
ኢኮኖሚው ገብቶ መንቀሳቀስ ከጀመረም በኋላ ከታየው የአያያዝ ጉድለትም የተነሳ 
የግሉ ዘርፍ በመንግስት ኢንቨስትመንት ጫና እየተፈጠረበትና እየተጨፈለቀ 
እንደሚጠበቀው በአቅም ከማደግ ይልቅ የመቀጨጭ ሁኔታ እንዲታይበት   
ሆኗል፡፡ የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ ተፈላጊውን ያህል የሚንቀሳቀስበት 
አድማስ እየጠበበ ይገኛል፡፡ በዚህ መልክ የግሉ ዘርፍ መጎዳቱ ደግሞ ከመንግስት 
ሃገራዊ ግብ ጋር ይጋጫል፡፡

የመንግስት ፖሊሲና የህግ ማዕቀፎች የግሉን ዘርፍ የኢኮኖሚ እድገት ሞተር 
ብለው ይገልጹታል፡፡ በተለያየ ደረጃ የተለያየ መልክ ያላቸው የግሉን ዘርፍ 
ለማበረታታት የተቀመጡ ማዕቀፎች አሉ፡፡ አፈጻጸም ላይ ግን ብዙ ችግሮች 
ይስተዋላሉ፡፡ ከዚህ ረገድ የመንግስት ኢንቨስትመንት በግሉ የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ 
እየፈጠረበት ያለው ጫና አፋጣኝ መፍትሄ ከሚሹት ችግሮች ውስጥ ከፍተኛ 
ግምት የሚሰጠው ይሆናል፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የግሉ ዘርፍ በለጋ እድሜ የሚገኝ በመሆኑ ለሃገሪቱ እድገት 
የሚጠበቀውን አስተዋጽኦ ማድረግ ለመቻል የሚያስፈልጉት ማበረታቻና ድጋፍ 
ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በሃገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ከሚኖረው እንቅስቃሴ ባሻገር 
በክልሉና በዓለም አቀፍ የሚኖረውን የንግድ እድል መጠቀም የሚችልበት ደረጃ 
ላይ መድረሱ ለዘርፉም ሆነ ለሃገር የሚኖረው ፋይዳ ትልቅ ይሆናል፡፡

የግሉ ዘርፍ የአቅሙን ያህል ማደግ እንዲችል መንግስት ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴው 
የሚወጣበት የመውጫ ስትራቴጂ ያስፈልገዋል፡፡ መንግስት ይህ እንዲሆን 
አለማድረጉ የመንግስት ሃገራዊ የኢኮኖሚ ግብ እንዲሁም የግሉ ዘርፍ የአኮኖሚው 
ሞተር ነው ከሚለው እሳቤ ጋር የሚጣረስ ይሆናል፡፡ 
  
የግሉ ዘርፍ በሂደት ልምድ እያካበተ በገንዘብ አቅምና በቴክኒክ ብቃት እድገት 
ያሳያል፡፡ ይህም ሲሆን የመንግስት በግሉ ዘርፍ መንቀሳቀሻ መድረክ ውስጥ 
በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ መቆየቱ አግባብነቱ ይቀንሳል፡፡ ለግሉ ዘርፍ ተስማሚ 
ሁኔታ መፍጠርና ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ ማእቀፍ ማጠናከር ከሚለው 
አካሄድ ጋር የሚጻረርም ይሆናል፡፡ ይህም የግሉ ዘርፍ ላይ ብቻ ሳይሆን ለመላው 
ኢኮኖሚና ለሃገሪቱ ጉዳት ማስከተሉ እሙን ነው፡፡

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ መንግስት ፖሊሲ የግሉ ዘርፍ 
አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ማግኘት እንደሚገባው በማያሻማ መልክ አስቀምጧል፡
፡ ድህነትን ለማስወገድ ከግሉ ዘርፍ ጋር በአጋርነት መስራትን መንግስት እንደ 
ስትራቴጂ አስቀምጦታል፡፡ ይህንን ወደ ተግባር አለመተርጎም ለመንግስት ፍላጎትም 
ቢሆን ጉዳት ይኖረዋል፡፡ በተለይ አሁን ያለንበት ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መንግስት 
በኢኮኖሚው ውስጥ ካለው እንቅስቃሴ በመውጣት ክፍተቱ በግሉ ዘርፍ መሞላት 
እንዲችል ሁኔታውን የማመቻቸት አስፈላጊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ አንገብጋቢ 
ሆኖ የሚታይበት ወቅት ነው፡፡ ከገበያው መውጣትና የግሉ ዘርፍ በተፈጥሮ 
ባህሪው የሆነውን እንዲያከናውን ሁኔታውን ማመቻቸት ጊዜ የማይሰጠው 
ጉዳይ ነው፡፡ ይህንንም ለማሳካት መንግስት ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመውጫ 
ስትራቴጂ ያስፈልገዋል፡፡   

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በኮሚዩኒኬሽን 
ሚዲያ መምሪያ እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ
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ንግድና ልማት እና
ADDIS BUSINESS

ዋና አዘጋጅ ፡   መስፍን ዘገዬ 
ዲዛይነር  ፡   ጤናዬ ከበደ
ፎቶግራፈር ፡   አንዱአምላክ ታምረማርያም

አዘጋጆች፡-      ከፍያለው ዋስይሁን
              ተስፋ እጄታ

የኤዲቶሪያል ቦርድ አባላት፡-  

አቶ ያየህይራድ አባተ - ሰብሳቢ  

አቶ ተፈሪ አስፋው -  አባል            

አቶ ዮሐንስ ወ/ገብርኤል -  አባል 

አቶ ካሣሁን ማሞ   -   “

ወ/ሮ ሮማን ተገኝ      -   “
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ደረጃ ለምርቶችና አገልግሎቶች በንግዱ 
አለም የመግባቢያ ቋንቋ ሆኗል፡፡ አንድ 
ሀገር  ወይም አንድ ባህል ውስጥ ወይም 
አንድ የተወሰነ መልክዓምድራዊ ክልል 
ውስጥ የተመረተ ምርት ደረጃውን 
የጠበቀ ከሆነ በማንኛውም የአለም 
ክፍል ተጓጉዞ በምርትነቱ የታለመለትን 
አገልግሎት ወይም ጠቀሜታ ሊሰጥ 
ይችላል፡፡ የተሰጠውን ደረጃ የማይጠብቅ 
ከሆነ ግን ተስማሚነቱና ጥራቱ ጥያቄ 
ውስጥ ስለሚገባ ገበያ ውስጥ የመግባቱ 
ተስፋ እንዲሁ የመነመነ ይሆናል ወይም 
ቢገባም ቆይታው ጊዜያዊ ይሆናል፡፡ 
የተወሰነ ቁጥርና መለያ የተሰጠው ብሎን 
በአንዲት ከተማ ውስጥ ቢመረትና አለም 
አቀፋዊ ደረጃውን ተከትሎ የተፈበረከ 
ከሆነ በየትኛውም የአለም ክፍል ተጓጉዞ 
በሚፈለገው ዕቃ ላይ ወይም መሳሪያ 
ላይ ተገጥሞ የሚፈለግበትን ስራ ሊሰራ 
ይችላል ማለት ነው፡፡ የደረጃ ጉዳይ 
በማንኛውም የአለም ክፍል የምርት 
ወይም የአገልግሎት መለያ አለም አቀፍ 
ቋንቋ ነው፡፡ 

በዘመነ ግሎባላይዘሽን ክልላዊና አህጉራዊ 
የጋራ ገበያ ሂደቶች ውስጥም ተወዳዳሪ 
ለመሆን የምርቶች ደረጃቸውን መጠበቅ 
የማይታለፍ ግዴታ እየሆነ ነው፡፡

ስለዚህ ነው ደረጃ በንግዱ ዓለም 
በተለይም አምርቶ በመሸጥ ላይ የማይተካ 
ሚና አለው የሚባለው፡፡ ማንኛውም 
የንግድ ተቋም ስኬቱ የሚመዘነው 
ለደንበኛ በሚሰጠው አገልግሎት 
መሆኑን የኢንተርፕረነርሺፕ ምሁራን 
ከተስማሙበት ውሎ አድሯል፡፡ ደንበኛን 
ማዕከል ማድረግ ሲባል ደግሞ ጥራትና 
ደረጃውን የተጠበቀ ምርትና አገልግሎት 
ለደንበኛ ማቅረብ ነው፡፡

ጥራት ወይም ኳሊቲ በአጭሩ፣ ደንበኛው 
የሚፈልገውን አገልግሎትም ሆነ ዕቃ 
ልክ ደንበኛው እንደሚፈልገው ወይም 
ከሚፈልገው በተሻለ ሁኔታ፣ ደንበኛው 
በሚፈልገው ጊዜ፣ በሚፈልገው መጠን፣ 
ሊገዛ በሚችለው አቅም ማቅረብ ማለት 
ነው። ደረጃ ደግሞ አንዱ የጥራት 
ገጽታ ሲሆን ለተመረተበት ዓለማ 
ያለ እንከን ተስማሚ ሆኖ አገልግሎት 
ወይም ጠቀሜታ መስጠት ነው፡፡ ጥራት 
በደንበኛው እርካታ ነው የሚለካው። 
የመንገድ ጥራት፣ የልብስ ጥራት ወይም 
የምርትና የአገልግሎት ጥራት ስንል 
ደንበኛው ባዘዘውና በጠየቀው መመሪያ 
ስለመሰራቱ መፈተሽ እንችላለን።

ንግድ ውድድር ነው፡፡ በውድድር ደግሞ 
የደንበኛን ፍላጎት ማርካት ማዕከላዊ 
ስፍራ ይይዛል፡፡ በውድድር ለማሸነፍ 
ወይም ለመዝለቅ ደንበኛ የሚፈልገውን 
ወይም ደንበኛን የሚያረካ ምርትና 
አገልግሎት ማቅረብ የግድ ይላል፡፡ ብዙ 
ደንበኛ ማፍራት የኩባንያዎችን የትርፍ 
መጠን በቀጥታ ይወስናልና፡፡

የጥራት ጉዳይ በአሁኑ ጊዜ ለኩባንያዎች 
አንገብጋገቢ እየሆነ የመጣበት ዋናው 
ምክንያት ደግሞ የግሎባላይሽንና 
የሪጅናል ገበያ ትስስሮች ከምንጊዜውም 
በላይ እየጠነከሩ የመጡበት ጊዜ 
በመሆኑ ነው፡፡ የግሎባላይዜሽን ወይም 
የአካባቢያዊ የገበያ ትስስር ለደንበኞች 
ሰፊ የምርትና የአገልግሎት አማራጮችን 
ከማቅረቡም በላይ ከጥራትና ደረጃ ጋር 
ያልተጎዳኙ ምርቶችና አገልግሎቶች 
ደግሞ ከገበያ የመውጣት ዕጣ ፋንታ 
እንደሚያጋጥማቸው ግልጽ ነው፡፡

በቅርቡ በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ 
ማህበራት ም/ቤት አዘጋጅነት ጥራት፤ 
ደረጃና የብቃት ማረጋገጫ ለፈጣን 
የኢንዱስትሪ ልማት በሚል ርዕስ 
በሂልተን ሆቴል ውይይት ተካሂዷል፡፡ 
ውይይቱ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት 
አቶ ታደለ ቁሜ የኢንቲግሬትድ ኳሊቲ 
ሶሉሽንስ እና የጥራት ስራ አመራር 
አማካሪ ናቸው፡፡ በውይይቱ ላይ አቶ 
ታደለ ጥራት፤ደረጃና የብቃት ማረጋገጫ 
ለፈጣን የኢንዱስት ልማት ስላለው 
ፋይዳ አቅርበዋል፡፡

ከግብዓት አቅራቢዎች ጋር ጥራትን 
በተመለከተ ውዝግብ ገጥሞን ይሆን 
በድርጅታችን ውስጥ? የሚል ሃሳብ 
በማንሳት አቅራቢው ቀጠሉ፡፡ ምክንያቱም 
ግብዓት አቅራቢዎች የተሳካ ውጤት 
ለደንበኞች እንዲቀርብ መሰረታዊ 
አካል ናቸው፡፡ ከደንበኞች ጋር የጥራት 
መስፈርት በሚገባ ባለመደራጀቱና 
በተዋዋልነው ውል ውስጥ አሻሚ የሆኑ 
በሁለቱም ወገን የተለያየ ትርጉም 
ሊሰጡ የሚችሉ የምርትና የአገልግሎት 
መስፈርቶች በመካተታቸው ምክንያት 
ካሁን በፊት ውዝግብ ተፈጥሮ አሉታዊ 
ሁኔታዎች ተከስተው ይሆን? የሚለውን 
አንስተዋል፡፡  

ሌላው ብቃት ያለን ስለመሆኑ 
ለደንበኞቻችን እንዴት እናስረዳ? ይህ 
የድርጅታችን ችግር ሆኖ ይሆን?   ምን 
ማስረጃ ይዘን እንቅረብ? የደንበኞቻችንን 
ፍላጎት ያሟላ ምርት ወይም 
አገልግሎት በትክክል እንደምንሰራው፤ 
እንደምንፈጽመው፤ ጥራትን እንደም 
ናሟላ፤ በወቅቱ እንደምናቀርብ 
እያወቅን ነገር ግን ተጨባጭ ማስረጃ 
ባለማግኘታችን በንግድ ስርአቱ ውስጥ 
መተማመን አጥተን ይሆን?

ደንበኞቻችን በኛ ላይ ያላቸው አመኔታ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ ነው የመጣው 
ወይስ እተሸረሸረ?  ደንበኞች በኛ ላይ 
እምነት ሲያሳድሩ ደግመው ደጋግመው 
ምርትና አገልግሎት ይገዛሉ፡፡ ደንበኞች 
በኛ ላይ እምነት ሳያሳድሩ ሲቀሩ እና 
አማራጭ ከሌላቸው ከኛ መግዛት 
ግዴታ ከሆነ በኛ ላይ የሚያደርጉት 
ቁጥጥር ጠንካራ ይሆናል፡፡ እንዲያውም 
አንዳንድ የውጭ ድርጅቶች የራሳቸውን 
ኢንስፔክቴሮች እስከማስቀመጥ ደረጃ 
ደርሰዋል፡፡ ይኸ ድርጅቶች በሚሰሯቸው 
ስራዎችና ውጤቶች ላይ የተዋዋልነውን 
ይፈጽማል የሚል ሙሉ እምነት 
የማጣት ነው፡፡ 

ሌላው ነጥብ በህግ አስፈጻሚዎች 
በተደጋጋሚ እየመጡ ፍተሻ ያከናውኑ 
ይሆን? ኦዲት ያደርጉ ይሆን? ናሙና 
እየወሰዱ በየጊዜው ከተለመደው በላይ 
ድግግሞሹን በመጨመር የፍተሻ 
ስራ ያከናውኑ ይሆን? እንግዲህ ይኸ 
ድግግሞሽ የሚበዛበት አንዱ ሙሉ 
እምነት በማጣት እርግጠኝነትን በራስ 
ፍተሻ ለማረጋገጥ የሚደረግ ጥረት 
ነው፡፡ ይህ ለድርጅቶች ከፍ ያለ ወጪ 
ያስወጣል፡፡ 

ሌላው ነጥብ የምርት ከገበያ መመለስ 
ነው፡፡ ምርትን ወይም አገልግሎቱን  
መጀመሪያ በትክክል ባለመስራታችን 
እንደገና ደጋግመን እንድንሰራ 
የተገደድንባቸው አጋጣሚዎች 
ይኖሩ ይሆን? መጀመሪያ ትክክል 
ባለመሆናቸው ከጅምሩ እንደገና የተሰሩ 
ስራዎች በወጪና በምርታማነት ላይ 
አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡ ይህም 
የማካካሻ ክፍያዎች ያስከትላል፡፡ 

በአንዳንድ ድርጅቶች እንደዚህ አይነት 
ጉዳዮች በርከት ብለው ይታያሉ፡፡ 

ሌላው ምናልባት የምርትና የአገልግሎት 
ወጥነት ማጣት ይከሰት ይሆን? ዛሬ 
በጥሩ ሁኔታ አከናውነን ደንበኞቻችን 
አመስግነውን እንደገና ሌላ ኮንትራት 
ሲሰጡን መጀመሪያ በሰራነው መሰረት 
እና የውጤት ጥራት ደረጃ መፈጸም 
እንችል ይሆን? የማይችሉ ድርጅቶች 
አሉ፡፡ እምነት የማይጣልባቸው ስራቸው 
ወጥነት የሌላቸው ስለሚሆን ነው፡፡ 
የአገልግሎት መስፈርቶች ወጥነታቸውን 
ያጣሉ፡፡ የምርት መስፈርቶችም 
ወጥነታቸውን ያጣሉ፡፡ በገበያ ውስጥ 
ልንተነብይ የማንችል ይሆናል፡፡ አንድ 
ጊዜ ጠንካሮች እንሆናለን ሌላ ጊዜ 
ደካሞች፡፡ የጨረታ ውድድር ተሸንፈን 
ይሆን? በተለይ ብቃትን ለማሳየት 
በመቸገራችን ምክንያት ጥራት፤ ደረጃ 
ሰርተፊኬሽን በአንዳንድ ድርጅቶች ዘንድ 
የጨረታ ውድድር መስፈርቶች ናቸው፡፡ 
በዚህ ምክንያት ትልልቅ ውድድሮችን ያጡ 
ለውድድር ያልበቁ ድርጅቶች አሉ፡፡ ብቃቱ 
እያላቸው፡፡ 

በከፍተኛ ወጪ ላይ የተመሰረተ የአሰራር 
ሂደት እንዲሁ የሚነሳ ነው፡፡ ከፍተኛ 
ወጪ በወጣ ቁጥር የመሸጫ ዋጋ ጫና 
ይበዛበታል፤በገበያ ውድድር ምክንያት፡
ስለዚህ ከፍተኛ ገንዘብ አንቀሳቅሰን 
የምናገኛው ጥቅም ግን ዝቅተኛ 
ይሆናል፡፡ ወጪን ሊያንሩ የምችሉ ብዙ 
ምክንያቶች አሉ፡፡ አንዳንዶቹ በአይን 
የሚታዩ ሌሎቹ ድብቅ የሆኑ የጥራት 
የወጪ ምክንያቶች ናቸው፡፡ ሀገራዊም 
ይሁን አለምአቀፋዊ ወቅታዊ የሳይንስና 
ቴክኖሎጂ መረጃ ባለማግኘት የአንድ 
ምርት ሂደትና ምን ማሟላት እንዳለበት 
የሚመለከት መረጃ አለማግኘት 
ይከሰታል፡፡ መስፈርት መሟላቱን 
እንዴት ማረጋገጥ እንደምንችል 
ተፈላጊ መረጃዎችን በማግኘት መስራት 
አለመቻል ይከሰታል፡፡ 

በድርጅታችን ውስጥ የአላማ አንድነት 
ጠንካራ ወይም የላላ መሆን አላማን 
ለማሳካት ያስችላል፡፡ የእነዚህ ጉዳዮች 
ድምር ውጤት ችግር የሚያስከትለው 
ለራስ ብቻ ሳይሆን በአቅርቦት ሰንሰለቱ 
ውስጥ ለሚኖሩት ተዋናዮች ሁሉ 
ይጎዳል፡፡ በንግድ ስርዓት ውስጥ ግብዓት 
በማቅረብና በመቀበል ሂደት ችግሩ 
ይዛመታል፡፡ 

እነዚህ ያነሳናቸው ጥያቄዎች በአብዛኛው 
ወይም ከተቻለ ሙሉ በሙሉ የተሳኩ 
ከሆኑ ድርጅቶች በስኬት ጎዳና እየተጓዘ 
ነው፡፡ እነዚህ ችግሮች ተንሰራፍተው 
ከተገኙ ግን ድርጅታችን ውስጥ ችግር 
እንዳለ ምስቅልቅል የበዛበት ሁኔታ 
እንዳለ እንረዳለን፡፡ እንደዚህ አይነት 
ሁኔታ የሚከሰት ከሆነ የግድ መሰረታዊ 
ለውጥ ያስፈልጋል ማደረግ አለብን፡፡

በተለይ ወደ ኢንዱስትሪ የምናደርገውን 
ጉዞ ፈጣን እንዲሆን መሰናክልን 
አስቀድሞ ማስወገድ ያስፈልጋል፡፡ 
ወደ ዘመናዊ የአሰራር ስርዓት መጓዝ 
ይጠይቃል፡፡ ተብትበው ከያዙን ችግሮች 
ወጥተን ወደ ስኬት የሚወስደውን 
መንገድ መከተል ይጠይቃል፡፡ እነዚህ 
ጉዳዮች ብቻ ለስኬት ያበቃሉ ብሎ 
መደምደም ባይቻልም ከፍተኛ የሆነ 
አስተዋጽኦ እንዳላቸው የአደጉ ሀገሮች 
የተጓዙበት መንገድ በግልጽ ያሳያል፡፡ 

ጥራት ለሚፈለገው ጉዳይ ብቁ መሆን 
ነው፡፡ በተለይ ኢንዱስትሪ ሲስፋፋ 

በተስፋ እጄታ 



 ገጽ 3              ንግድና ልማት                                          ግንቦት 2008 ዓ.ም.

በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ

ወደ ገጽ 9 ዞሯል

ለአነስተኛና መካከለኛ ንግድ ድርጅቶች የገንዘብ አቅርቦት፤ሊመቻች ይገባል ተባለ
ለአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ድርጅቶች 
የገንዘብ አቅርቦት ጉዳይ በዳሰሳ ጥናት 
ከተለዩት 10 ችግሮች ውስጥ በመጀመሪያ 
ደረጃ የሚቀመጥ ነው ተባለ፡፡ ሃይል 
አቅርቦት፣ ጉምሩክና ንግድ ቁጥጥር፣ 
እና የታክስ መጠን ጉዳይ እንደ ቅደም 
ተከተላቸው የተቀመጡ ችግሮች እንደሆነ 
ተመልክቷል፡፡ ለአነስተኛና መካከለኛ 
ንግድ ተቋማት ብድር አቅርቦት በሚል 
በተዘጋጀ ወርክሾፕ ላይ በቀረበ ጥናት 
የተጠቆመ ነበር፡፡ ውይይቱ ጁፒተር 
አለም አቀፍ ሆቴል መጋቢት 20፣ 2008 
ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡ 

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት የውይይቱን መድረክ ያዘጋጀው 
ሲሆን የአውሮፓ ህብረት መንግስታዊ 
ላልሆኑ የግሉ ዘርፍ ፈጻሚዎችን 
በሚደግፍበት ሲቪል ሶሳይቲ ፈንድ 
የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀስ የምክር ቤቱ 
የሁለት አመት ፕሮጀክት አካል ነው፡፡ 

በአነስተኛና መካከለኛ የንግድ 
ድርጅቶች ላይ ጥናት ያቀረቡት አቶ 
አወት ተክኤ ሲሆኑ በዚህም መሰረት 
የነዚህን ድርጅቶች 10 ዋና ዋና 
ችግሮች ተለይተው ቀርበዋል፡፡ በጥናቱ 
የተካተቱት ድርጅቶች 40ፐ የገንዘብ 
አቅርቦት ችግር የመጀመሪያውን 
ደረጃ እንደሚይዝ ገልጸዋል፡፡ የገንዘብ 
አቅርቦት ችግርን ቀጥሎ በተከታታይ፤ 
ሃይል አቅርቦት፣ ጉምሩክና ንግድ 
ቁጥጥር፣ የታክስ መጠን፣ ሙስና፣ 
ታክስ አስተዳደር፣ መደበኛ ያልሆነ ዘርፍ 
ንግድ እንቅስቃሴ፣ መሬት አቅርቦት፣ 
መጓጓዣ እና ብቃት ያለው የተማረ 
የሰው ሃይል ችግር ናቸው፡፡ 

የገንዘብ አቅርቦት ችግር ሁሉንም የንግድ 
ድርጅቶች የሚመለከት ችግር እንደሆነ 
በቀረበው ጥናት ተመልክቷል፡፡ ከጥቃቅን 
ድርጅቶች 34%፤ ከአነስተኛዎቹ 45%፤ 
ከመካከለኛ ድርጅቶች 32%፤ እንዲሁም 
ከትልልቅ ድርጅቶች 36% ችግሩ 
አለባቸው፡፡ ከባንክ የሚገኘው ብድር 
ማስያዥያ  /ኮላተራል/ የሚጠየቅበት 
ሲሆን አንድ ብር ለመበደር 3 ከ40 
ሳንቲም ኮላተራል ይጠየቅበታል፤ 
አቅራቢው እንደተናገሩት፡፡

በዝቅተኛ ደረጃ ያሉትን የንግድ ድርጅቶች 
በተመለከተ የተጠቀሰ ሌላ ችግር 
የአነስተኛና መካከለኛ ንግድ ድርጅት 
ትርጉም ሁኔታ ነው፡፡ ባንኮች ለእነዚህ 
ድርጅቶች ሊያቀርቡላቸው የሚችሉትን 
አገልግሎት ባህሪ መለየት አስፈላጊ 

ሲሆን ይህንንም ለማድረግ አነስተኛና 
መካከለኛ የንግድ ድርጅት የሚባሉት 
የትኞቹ እንደሆኑ ትርጓሜ ማስቀመጥ 
ቀዳሚ ስራ ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ 
ተቀባይነት ያለው ሁሉም የሚስማማበት 
ትርጉም ባለመኖሩ የነዚህን ድርጅቶች 
ፍላጎት መለየት አላስቻለም፡፡ ይህም 
ለእነሱ የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎት 
ለማመቻቸት ብሎም ለመስጠት እንቅፋት 
ሆኗል፡፡ 

ሁሉም አካላት የሚስማሙበት አንድ 
አይነት በሃገር ደረጃ የሚያገለግል 
ለአነስተኛና መካከለኛ ትርጉም 
አለመሰጠቱ ችግር ይፈጥራል፡፡ ባንኮች 
ጥቃቅንና አነስተኛ በሚል መረጃ 
አይዙም፡፡ የሚያስተናግዱትም ሁሉንም 
ደምበኞች በአንድ መስኮት/አገልግሎት 
መስጫ ነው፡፡ ዓለም ባንክ ለመላው 
ዓለም መገልገያ የሚሆን ወጥነት ያለው 
ትርጉም እንዲኖረው /ሃርሞናይዝ/ 
ለማድረግ አስቦ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ 
ያለው በየሃገራቱ ያለው አካባቢያዊ 
ልዩነት ሰፊ መሆኑ ይህንን ማሳካት 
እስቸጋሪ አደረገው፡፡ በመሆኑም ሃገራቱ 
የየራሳቸውን እንዲኖራቸው መከረ፡፡  

ባንኮች የሚሰጡት አገልግሎት የከፍተኛ 
ካፒታል ድርጅቶችን ብቻ የሚመለከትና 
ኮላተራል ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በመሆኑም 
አነስተኛና መካከለኛ የንግድ ተቋማት ምን 
እንደሚያስፈልጋቸው ግንዛቤ የላቸውም፤ 
በአኳያውም በአስተዳደር መዋቅራቸው 
ውስጥ ለዚህ አገልግሎት የሚሆን 
የሚሆን ክፍል የላቸውም፡፡ ገበያ ውስጥ 
ያሉትን ደምበኞቻቸውን መደብ በመደብ 
የማስቀመጥና ማን ምን ይፈልጋል የሚል 
የገበያ ትንተና /ማርኬት ሴግመንቴሽን/ 
የላቸውም፡፡ 

በሌላ በኩል አነስተኛና ጥቃቅን ድርግጅቶች 
የውስጥ ችግር አለባቸው፡፡ ይኽውም 
ደካማ የገንዘብ ስነዳ /ፋይናንሺያል 
ስቴትመንት/ አያያዝ፣ ዝቅተኛ ቢዝነስ 
የመምራት ክህሎት እንዲሁን ራሳቸውን 
ለባንኮች ፍላጎት ሳቢ /ባንኬብል/ ለማድረግ 
አለመዘጋጀት ችግር፤ ይገኙባቸዋል፡፡ 

የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ 
ተወካይ ሲናገሩ፤ አንድ ኮንቴይነር 
መጋረጃ እንዲቀርብ ከውጭ ጥያቄ 
ቀርቦ የዚህን ያህል እንኳን ማምረትና 
ማቅረብ አልተቻለም፡፡ በዚህም ምክንያት 
ስምምነቱን መፈራረም አልተቻለም፡፡
ይህንን በተመለከተ ከጥረት ባህላዊና 
ዘመናዊ ልብስ ስፌት የመጡ ግለሰብ 
አስተያየት ሲሰጡ፤ የተጠየቀውን ምርት 

ማቅረብ አልቻሉም ሲባል መስማታቸው 
እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል፡፡ እንዲህ 
ሲባል ወሬውን እንደሚሰሙ፤ ለመሳተፍ 
የሚያስችል መረጃ ግን እንደሌላቸውም 
ገልጸዋል፡፡ ብቃት የሌላቸው አምራቾች 
እንዲያቀርቡ እየተደረገ ይህ ሁኔታ ተከስቶ 
ሆኖ እንደሆነ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ 
ገልጸው፤ የተባለውን ምርት እንዲያቀርቡ 
ግን አቅም ያላቸው አለመጠየቃቸውን 
ተናግረዋል፡፡ እድሉን ሊጠቀሙበት 
ባለመቻላቸው የተባለው የመጋረጃ ጉዳይ 
በቁጭት እንደሚታሰባቸው ተናግረዋል፡፡
ከፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ 
ተወካይ የበኩላቸውን ሲመልሱ፤ 
ሰፊ ጊዜ ሲኖር ለክልሎች መረጃውን 
እንደሚያሰራጩ፤ ጊዜው አጭር ሲሆን ግን 
ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ጋር እንደሚገናኙ 
ተናግረዋል፡፡ ይህም ግንኙነታቸው ከክልሎች 
ጋር እንደሆነ ተናግረዋል፡፡

ጥናት አቅራቢው ይበጃል ያሉትን 
የመፍትሄ ሃሳቦች አቅርበዋል፡፡ የንግድ 
ባንኮች አገልግሎታቸውን ወደ ዝቅተኞቹ 

ማውረድ /ዳውን ስኬል/፤ እንዲሁም 
ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት /ኤም.ኤፍ.
አይ./ አሁን እየሰጡበት ካለበት ደረጃ 
አገልግሎታቸውን ከፍ ማድረግ /አፕ 
ስከል/ ያስፈልጋል፡፡ ሊያሰራ የሚችል 
ሁኔታ መፍጠር እንዲሁም የኮላተራል 
ህጉን መለወጥ ሌላው የመፍትሄ ሃሳበ 
ነው፡፡  ከዚህ አንጻር ሊወሰዱ የሚችሉ 
ያሏቸውን ስድስት ርምጃዎችንም 
አቅራቢው ጠቁመዋል፡፡ 

በፋይናንስ ባህል ውስጥ የአነስተኛና 
መካከለኛ ባህልን ማዳበር፡፡ ይህንንም 
ለዘርፉ ትርጉም በመስጠት በማስተካከል 
መጀመር ይገባል፡፡ ይህ ደግሞ 
ለቁጥጥርና ሪፖርት ለማድረግ/
ለሬጉሌሽንና ሪፖርቲንግ/ እንዲሁም 
ለትንተና ይጠቅማል፡፡ 

የፋይናንስ አገልግሎትን /ፕሮዳክትስ/ 
ፈጠራ የተጨመረበት ማድረግ፤ 
በአነስተኛና መካከለኛ ላይና ድክመታቸው 
ላይ በማተኮር ስልጠና መስጠት፤ 
ተንቅሳቃሽ ንብረትን በኮላተራልነት 

እንዲያገለግል ማድረግ፣ ይህንንም 
ኮላተራል ረጅስትሪ ውስጥ ማስገባት፤ 
እንዲሁም አማራጭ የፈንድ ምንጭ 
መፈለግ፡፡ 

ጥናት አቅራቢው፤ ኢትዮጵያ ፈጣን 
እድገት እያስመዘገበችና መካከለኛ 
ገቢ ካላቸው ሃገራት ጎራ ለመደመር 
እየሰራች መሆኑን ጠቁመው ከዚህ 
አንጻር ያሉባትንም ፈተናዎችም 
አውስተዋል፡፡ ኤክስፖርት በ2007 ዓ.ም. 
ሶስት ቢሊየን ዶላር ብቻ የነበረ ሲሆን 
በአኳያው ኢምፖርት ግን 16 ቢሊየን 
ነበር ብለዋል፡፡ ይህም የንግድ ሚዛኑን 
ትልቅ ክፍተት እንዲያሳይ ያደርገዋል፡፡

እርዳታና ብድር እንዲሁም ውጭ ያሉ 
ኢትዮጵያውያን የሚልኩት ገንዘብ 
ይህንን ክፍተት ለመሙላት አስተዋጽኦ 
የሚያደርጉ ሲሆን በ2007 ዓ.ም. 
ኢትዮጵያውያኑ የላኩት የገንዘብ መጠን 
3.7 ቢሊየን ዶላር ነበረ፤ ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይን 
ማህበር አመታዊ ስብሰባ አካሄደ

መንግስት ከሚደግፉቸው ማህበራት 
ውስጥ የኢትዮጵያ ፋሽንና ዲዛይን 
ማህበር ባሳየው ንቅስቃሴ ደስ 
እንደተሰኝበት ተገለጸ፡፡ የማህበሩ አባላት 
ብቻቸውን የሚመክሩበት ከመሆን ይልቅ 
ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ሃሳብ 
መቀያየር ያስፈልጋል፤ ብቻውን መሮጥ 
አያዋጣምና፡፡ ማህበሩ ከአዲስ አበባ 
ሰራተኛና ማህበራዊ ቢሮ ጋር ባለፈው 
አመት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል፤ 
ይሁን እንጂ እንደተፈራው ሆነ፤ ብዙ 
አልተሰራም፡፡ እነዚህ ሃሳቦች የተነሱበት 
የማህበሩ አመታዊው ጉባኤ በብሔራዊ 
ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻህፍት 
ድርጅት መጋቢት 30፣ 2008 ዓ.ም. 
የተካሀደ ነው፡፡   

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተወካይ 
መድረኩን በንግግር የከፈቱት ሲሆን 
የማህበሩ ቦርድ አባል ማህበሩ 
ስላከናወናቸውና ስላሳለፈው ጉዞ 
አጠቃላይ መረጃ አቅርበዋል፡፡ ይህንንም 
ተከትሎ መድረኩ ለውይይት ክፍት 
ተደርጎ የተለያዩ ሃሳቦች ተሰንዝረዋል፡፡ 

ማህበሩ አጋሮቹን የሚያሳትፍ የጋራ 
እቅድ ቢኖረው ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 
አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ ለማግኘት 
እንዲሁም ስለክንዋኔው ክትትል 
ማድረግ እንዲቻልና ያልተሰሩ ስራዎች 
በሚኖሩበት ጊዜ ማህበሩ ለመለየት 
ያስችላል፡፡ የሚገመግመው የውጭ 
አካል ሊኖር ይገባል፤ ራሱ አቅዶ ራሱን 
መገምገሙ አርኪ አይሆንም፡፡ ይህ ሁሉ 
ለእድገቱ አስፈላጊ ነው፤ አንድ ተሳታፊ 
እንደገለጹት፡፡

ከመግንስት አካላት የሚፈለገውን 
በተመለከተ ተሳታፊዎች ሲናገሩ፤ 
እስከዛሬ ድረስ የአፈጻጸም ችግር 
እንደሚያጋጥማቸው ገልጸዋል፡፡ 
የመንግስት ፖሊሲ እንደ አስፈላጊነቱ 
የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማስተናገድ 
የመመሳሳብ አቅም /flexibility/ ያለው 
ሊሆን ይገባዋል፡፡ የመንግስት አካላት 
ይህንን ለማድረግ ምን ያህል ዝግጁ 
ናቸው፤ ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ ይህን 
ማድረግ ባለመቻሉ በየወረዳው ያለው 
ድጋፍ እና የአገልግሎት ጥያቄ ደካማ 
ምላሽ እንደቀጠለ ነው፡፡   
 
አንድ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ ለጥቃቅንና 
አነስተኛ ተብሎ የተቀመጠው ፖሊሲ 
ማእቀፍ የእነሱን አይነት ነጋዴ 
አያሳትፍም፡፡ የሚሰጠው የስራ ቦታ ዘጠኝ 
ካሬ ሜትር ተብሎ የተዘጋ ነው፡፡ የስራና 
የገበያ ቦታ ችግር ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ 
ደግሞ የሚፈልጉትን ያህል ሊያሰራቸው 
ፈጽሞ አይችልም፡፡ የብድር ጉዳይ እንዲሁ 
እስካሁን መፍትሄ አልተሰጠውም፤ 
ብለዋል፡፡ 

ለዚህና ለመሰል ጥያቄዎች ከመንግስት 
ወገን ከተገኙት አካላት ምላሽ ተሰጥቷል፡
፡ ጀማሪዎችንና የፋሽን ዲዛይን ማህበር 
አባላት አይነቱን ጠንከር ባለ ኢኮኖሚያዊ 
ሁኔታ የሚገኙ በመሆኑ ከአነስተኞቹ 
እኩል አይታዩም፡፡ ጀማሪዎች ብዙ 
ድጋፍ ይሰጣቸዋል፡፡ በእግራቸው መቆም 
ሲጀምሩ ግን በራሳቸው እንዲሄዱ 
ይተዋሉ፡፡ ስለዚህም ከመንግስት ብዙ 
መጠበቅ አይገባም፡፡ ብዙዎቻችሁ 
በእግራችሁ መሄድ የምትችሉ ናችሁና፤ 
ብለዋቸል፡፡ 

7ኛው የቅመማ ቅመም፣ መዓዛና 
መድሃኒት ተክሎች መድረክ ተካሄደ

ሰባተኛው የቅመማ ቅመም፣ መዓዛና 
መድሃኒት ተክሎች የምክክር መድረክ 
ተካሄደ፡፡ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤት አግሪ-ቢዝነስ 
ሳፖርት ፋሲሊቲ ከምግብ መጠጥና 
ፋርማሲ ኢንዱስትሪ ልማት ተቋም  
እና የኢትዮጵያ የቅመማ ቅመም፣ 
መዓዛና መድሃኒት ተክሎች ማህበር ጋር 
በመተባበር ያዘጋጀው መድረክ ነበር፡፡
ውይይቱ ሳሮ ማርያ ሆቴል ግንቦት 
4፣ 2008 ዓ.ም. ጥሪ የተደረገላቸው 
እንግዶች በተገኙበት ተካሄዷል፡፡ 

በዕለቱ ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን /ኢ.ገ.ጉ.ባ./ የመጡ ሃላፊ 
በኢትዮጵያ ታክሴሽን ሲስተም በስራ 
ላይ ያሉ ዋና ዋና የታክስ አይነቶች 
እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ 
መግለጫ አቅርበው ውይይት ተካሄዷል፡፡ 

ኤክሳይስ ታክስን በተመለከተ ግልጽ 
ያልሆነ ነገር አለ፤ አንድ በዘርፉ ስራ 
እየተንቀሳቀሱ ያሉ እንደተናገሩት፡
ድርጅታቸው ወደማምረት ውስጥ 
እምብዛም እንዳልገባና ግብኣታቸው 
ከግብርና እንደሆነ ጠቁመው፤ በዚህ 
ሁኔታ ድርጅታቸው የሚያመርተው 
ከቅንጦት እቃዎች ጋር እንዴት ተዛምዶ 
ሊታይ እንደቻለ ጠይቀዋል፡፡ በመቀጠልም 
በስራቸው ላይ ስላለ ተጨማሪ ችግር 
አውስተዋል፡፡

ቅመም ለማምረት በሚንቀሳቀሱበት 
ጊዜ ገበሬዎች ማቅረብ የሚችሉት 
ግብዓት መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ 
የአቅማቸውን ያህል ለመስራት 

እንዳላስቻላቸው ገልጸዋል፡፡ ይህ ባለበት 
ሁኔታ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ 
እንዳስቸገራው ጠቁመዋል፡፡ ወደ ገበሬው 
በመሄድ አመራረቱን ማስተማር ግድ 
እንደሆነባቸውና ይህንንም የሚያደርጉት 
ከገበያ ላለመውጣትና ፈጽመው ስራው 
እንዳይቆም ለማድረግ ነው ይላሉ፡፡ 

ሌላ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ ከገበሬ ቅመማ 
ቅመም በሚገዙበት ጊዜ ደረሰኝ 
እንደማይሰጣቸው፤ እንዲሁም ከገበያም 
ሲገዙ ብዙ ጊዜ ግብይቱ በደላላ እጅ 
ስለሆነ ደረሰኝ ማግኘት እንደሚቸገሩ 
ተናግረዋል፡፡ በሌላ በኩል ከመንግስት 
አካላት ተጨማሪ እሴት ታክስ 
የሚጨመርባቸውና የማይጨመርባቸው 
የትኞቹ እቃዎች እንደሆኑ ሲጠይቁ በቂ 
መልስ እንደማያገኙ ተናግረዋል፡፡ አንዳንድ 

ሰዎች በመፍራት ብቻ ተጨማሪ እሴት 
ታክስ ደምረው ይሰራሉ፤ ብለዋል፡፡

ሌላ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ የጥራት ችግር 
እያወካቸው እንደሆነና ጥሬ እቃ ላይ እስከ 
50% ድረስ ኪሳራ እንደሚያጋጥማቸው 
ተናግረው፤ ይህ እንደ ወጭ እንዴት 
ሊሰላላቸው እንደሚችልና በምን ርዕስ 
ስር ገብቶ ሊያዝላቸው እንደሚችል፤ 
ጠይቀዋል፡፡  

የኢ.ገ.ጉ.ባ. ተወካይ ሃላፊ በሰጡት 
አስተያየት እንዳሉት፤ ኤክሳይስ ታክስ 
ተዘዋዋሪ ታክስ ነው፤ በመሆኑም 
የሚከፍለው ተጠቃሚ ነው፡፡ አምራቹ 
ይህንን ወጪው ላይ ይደምረዋል፡፡ምርት 
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በመስፍን ዘገዬ

አዲስ ቻምበር በመንግስትና የግሉ ዘርፍ የምክክር መድረክ ዙሪያ 
ከባለድርሻዎች ጋር መከረ

የተለመደው አድቮከሲ አካሄድ አላፈራ ካለ አማራጭ ማሰብ ያስፈልግ ይሆን?

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት /አ.አ.ን.ዘ.ማ.ም./ የመንግሥትና 
የግል ዘርፍ ምክክር መድረክ ፋይዳ 
እንዲሁም በቀጣይ ከዚህ ቀደም ከነበረው 
ሁኔታ ትምህርት በመውሰድ መልካም 
ጎኑን በመያዝ ክፍተቶችን በመዝጋት 
አካሄዱ ምን መሆን እንደሚኖርበት 
በአዳማ ውይይት አደረገ፡፡ በውይይቱ 
የምክር ቤቱ ቦርድ አባላት፣ የአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ቢሮዎች 
ተወካዮች እንዲሁም የአ.አ.ን.ዘ.ማ.ም. 
የበላይ ሃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው 
ሰራተኞች ተካፍለዋል፡፡ 

የመንግሥትና  የግል መድረክ ብዙ 
ፍሬ እንዳስገኘና ፋይዳውም ትልቅ የሆነ 
መሳሪያ ስለመሆኑ በስፋት ተገልጿል፡፡ ጎን 
ለጎንም ያሉት ክፍተቶች ተጠቁመዋል፡፡ 

አንዳንዶቹም በሂደት እየተፈቱ እንደሆነና 
አሁን ያሉትም በቀጣይ እየተፈቱ 
እንደሚሄዱ ተወያዮች ያላቸውን እምነት 
ገልጸዋል፡፡

ከመንግሥትና ግል ዘርፍ ውይይት 
መድረክ ሊገኝ የሚችለውን ፍሬ 
ለማግኘት የሚረዱ የተለያዩ ሃሳቦች 
እየተሰነዘሩ ለቀጣይ ጊዜ የሚሆኑ ሃሳቦች 
ጎልተው የወጡበት ሁኔታ ተስተውሏል፡
ከዚህ ጎን ለጎን ሊታሰብበት የሚገባቸው 
ነጥቦችም ተጠቁመዋል፡፡ 

የህግ ማዕቀፍ ክፍተቶች አንዱ እንደሆነ  
በመድረኩ ተገልጿል፡፡ ለምሳሌ በተለያየ 
ደረጃ የሚገኙት ምክር ቤቶች በህግ 
የተሰጣቸው ስልጣን ተደራራቢነት 
የሚታይበት መሆኑ ተጠቃሽ ነው፡
እንዲሁም አንዳንድ አደረጃጀቶችን 
መንግስት መያዙ እንዲሁ በህግ 
የተቋቋሙትን ምክር ቤቶች እንዲዳከሙ 
ሁኔታን ይፈጥራል ተብሏል፡፡ 

በያዝነውና ባለፈው አመት ከመንግስት 
ጋር የተዘጋጁትን የውይይት መድረኮች 
በጣም ጥቂት መሆኑ ለግሉ ዘርፍ 
ራዕይ መሳካት እንቅፋት የሚጋርጥ 
ነው፡፡ የአ.አ.ን.ዘ.ማ.ም. ከአዲስ አበባ 
አስተዳደር ጋር የመንግሥትና የግሉን 
ዘርፍ የምክክር መድረክ ለማካሄድ 
የመግባቢያ ሰነድ ከፈረመ ከአንድ 
አመት በላይ ቢሆነውም እስከአሁን 
ድረስ በስምምነቱ መሰረት ውይይት 

አለመካሄዱ ተጠቁሟል፡፡
እነዚህ ሁሉ የሚጠቁሙት ነገር 
ቢኖር ልማዳዊው የአድቮኬሲ አካሄድ 
የተፈለገውን ውጤት ለማምጣት አቅም 
ሊያሳጡት እንደሚችሉ ነው፡፡ በመሆኑም 
ከተለመደው አካሄድ የተለየ መንገድ 
የመፈለግን አስፈላጊነት ያሳያሉ፡፡

ይህም ማለት ምንም እንኳን መንግስት 
ከግሉ ዘርፍ ጋር አኩል አጋሮች ነን 
ሲል የሚሰማ ቢሆንም ውይይቱን 
ለማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ጉዳዮችን 
በተመለከተ የመንግስት መልካም ፈቃድ 
ከሌለበት ነገሮች በተገመተው ሁኔታ 
ወደፊት መሄድ ሲሳናቸው ይታያል፡፡ 

ከግሉ ዘርፍ ጋር በተካሄዱ የምክክር 
መድረኮች ላይ ስምምነት ተደርሶባቸው 
እንዲስተካከሉ መንግስት የቤት ስራውን 
መውሰዱን ከገለጸ በኋላ በውሳኔው 
መሰረት ተገቢው እርምጃ ሳይወሰድ 
መቅረቱ እንዲሁ በተለያዩ አጋጣሚዎች 
የሚታይ ሁኔታ ነው፡፡ ይህም ሁለቱ 
አካላት በአንድ ራዕይ ስር የሚንቀሳቀሱ 
አቻ አጋሮች ናቸው ለማለት የማያስደፍር 
እውነታ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል፤ መንግስት የመልካም 
አስተዳደር ችግር ትልቅ ትኩረት 
የሚገባውና በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ 
ያለበት ጉዳይ ስለመሆኑ ገልጿል፡፡ 
በዚህ ሁኔታ የግሉ ዘርፍ እንዲሁም 
አጠቃላዩ ህብረተሰብ ተገቢውን 
አገልግሎት ከመንግስት አካላት 
ለማግኘት የሚቸገርበት እንዲሁም 
ማግኘት የማይችልበት ሁኔታ እንዳለ 
ይታወቃል፡፡ በዚህ ሁኔታ፤ የግሉ ዘርፍ 
በአንድ በኩል ባለው አቅም መንቀሳቀስ 
እንዳይችል በማድረግ፤ በሌላ በኩል 
ከመንግስት ወገን በሚያጋጥመው 
የመልካም አስተዳደር እጦት አግባብ 
ወዳልሆነ አሰራር ለመግባት ተጨማሪ 
ግፊት ይፈጥርበታል፡፡ 

ከዚህ ረገድ ሙስናም ተጠቃሽ ጉዳይ 
ነው፡፡ ሙስናን መንግስት በራሱ መዋቅር 
ውስጥ ችግር ብሎ እንዳስቀመጠቅ 
ይታወቃል፡፡ ይህም እንዲሁ በተመሳሳይ 
ሁኔታ በግሉ ዘርፍ ላይ ተጽእኖ 
የሚያሳድርበት ይሆናል፤ ምንም እንኳን 
ይህ የግሉን ዘርፍ ከድርሻው ተጠያቂነት 
ተጻ ሊያደርገው ይችላል ማለት 
ባይሆንም፡፡ 

እነዚህ ሁኔታዎች በመንግስት መዋቅር 
ውስጥ መኖራቸው በተለይም ከፍተኛ 
አመራር ውስጥ ጭምር የሚታዩ 
ችግሮች መሆናቸውና መንግስትም 
ርምጃ መውሰድ መጀመሩ የገለጸ መሆኑ 
የሚታወቅ ነው፡፡ የዚህ ሁኔታ አንደምታ 
አሉታዊ ጎንም አለው፡፡ ይህም ማለት በህግ 
ፊት ተጠያቂ የሆኑና ሊሆኑ የሚችሉ 
ሃላፊዎች በመንግስት የሚወጡ የተለያዩ 
የህግ ማዕቀፎችን ከማርቀቅ ጀምሮ 
አልቆላቸው ህግ ሆነው ወጥተውና ስራ 
ላይ እስከሚውሉበት የመጨረሻ ደረጃ 
ድረስ የሚሳተፉ ናቸው፡፡ ይህ ሲሆን 
እነዚህ የመንግስት ሃላፊዎች የመልካም 
አስተዳደር ግድፈትና ሙስና የሚያሳዩ 
በመሆኑ በግሉ ዘርፍም ሆነ በአጠቃላይ 
ህብረተሰብ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ 
ይሆናሉ፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ግለሰቦች 
ስራቸውን በአግባቡና ህግ በሚፈቅደው 
መልክ የማይሰሩ ናቸውና፡፡ 

በዚህ ሁኔታ ህጉ የተላለፈ የግል 
ዘርፍም ሆነ የህብረተሰብ አባል ምን 
ያህል በመንግስት አካል ተጽእኖ 
እንደተደረገበት ለመለየት አስቸጋሪ 
ይሆናል፡፡ ከስራ የተባረሩ ሃላፊዎችንና 
ሰራተኞች መኖራቸው ሲታይ በስራ 
ዘመናቸው የወሰኑት ውሳኔ አግባብነትን 
ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ይሆናል፡
፡ በእነሱ ምክንያት ግን አግባብ ከሆነው 
አካሄድ እነዲወጣ የተገፋፋና ለእንግልት 
የተዳረገ የህብረተሰብ ክፍል አንድም 
አለአግባብ ተጠያቂ ይሆናል፤ አለዚያም 
ለውጣ ውረድ ይዳረጋል፡፡

የግሉን ዘርፍ እንቅስቃሴ ፍጥነት 
መንግስት እንዲወስን ማድረግም 
አግባብነት አይኖረም፡፡ ከዓላማውም 
ጋር የሚጣጣም አካሄድ አይሆንም፡፡ 
በተጨማሪም፤ የግሉ ዘርፍ እና መንግስት 
አቻ አጋሮች ናቸው የሚለውን አባባል 

እውነትና በተግባር የሚታይ ለማድረግ 
መስራት ከግሉ ዘርፍ የሚጠበቅና 
ለሃገረም የሚበጅ ይሆናል፡፡

እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች የሚያሳዩት 
ነገር ቢኖር፤ አንዳንዴም ችግሮችን 
ለመንግስት ማሳየት፣ በምክክር መድረክ 
ውይይት ማድረግ የተፈለገውን ያህል 
ውጤታማ ላይሆኑ እንደሚችሉ፤ 
በተፈለገውም ጊዜ የተፈለገውን ያህል 
በተፈለገው አኳኋን ላይሄዱ የቻሉበት 
አጋጣሚዎችም እንደሚከሰቱ እና ይህንን 
ከግንዛቤ የሚያስገባ አካሄድ አስፈላጊ 
መሆኑን ነው፡፡ አልሰራ ያለን መሳሪያ 
ደግሞ ደጋግሞ በመጠቀም የተሻለ ፍሬ 
እንዲያስገኝ መጠበቅ የዋህነት የበዛበት 
እንደሚሆን በብዙ መልክ ተነግሯል፡፡  

ሚኒስቴር ዴኤታዋ አክለውም ከዚህም 
ጎን ለጎን የመስተንግዶውን ኢንዱስትሪ 
ማሳደግ ሌላው የመንግስት ግንባር    
ቀደም ትኩረት ከተሰጡት ውስጥ 
ይገኝበታል፡፡ ይሁን እንጂ፤ ዘርፉ 
በተፈጠረው እድል በብቃት እየተጠቀመ 
እንዳልሆነ ተጠቁማል፡፡ በምክንያትነት 
ከጠቀሱት መካከል መሰረተ ልማት 
በብቃት አለመሟላቱ፣ ከድህነት ጋር 
በተያያዘ ሃገሪቱ በደረሰባት አሉታዊ 
ገጽታ፣ በዘርፉ ያሉት የአገልግሎት 
ሰጪዎች አቅም ውስን መሆን እና 
ሃገሪቱን ለማስተዋወቅ የሚሰራው 
ስራ ውስንነት መሆኑ ሚ/ር ዴኤታዋ 
አብራርተዋል፡፡

የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ ኤልያስ 
ገነቲ በበኩላቸው ምክር ቤቱ ንግድንና 
ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ እንዲሁም 
የሃገር ውስጥ ኢንቨስተሮችን ከውጭ 
አቻዎቻቸው ጋር ለማስተሳሰር 
የተለያዩ መሳሪያዎችን እንደሚጠቀም፤  
አጠቃላይና ዘርፍ ተኮር የሆነ ልዩ ንግድ 
ትርዒት በማዘጋጀት የሚከናወኑ ኩነቶች 
ከዚህ አንፃር ግንባር ቀደም ተጠቃሽ 
መሳሪያዎች ናቸው ብለዋል፡፡
 
ይሁን እንጂ፤ የምክር ቤቱ የማስተዋወቅ 
ጥረት በትርዒት ማሳያው ቦታ ምቾት 
ውስንነት ምክንያት ማነቆ ገጥሞታል፡

፡ በዚህም በንግድ ትርዒቶቹ ለመሳተፍ 
እያደገ ለመጣው ፍላጎት ምላሽ 
ለመስጠት ምክር ቤቱ እየሠራ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡ 

“ዛሬ እነዚህን ችግሮች ማስወገድ 
በሚያስችል ወሳኝ ምእራፍ ላይ 
እንገኛለን፡፡ ያሉት አቶ ኤልያስ ከአዲስ 
አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን 
የኤግዚቢሽን ማእከሉን በማሻሻልና 
ለማስፋፋት ጥናት እየተካሄደ ሰሆን፣ 
የማሻሻያ ስራውና ግንባታው ጥናቱ 
እንዳለቀ የሚጀመር ይሆናል ብለዋል፡፡

የምክር ቤቱ ዋና ጸሃፊ አቶ ጌታቸው 
ረጋሳ በበኩላቸው ባስተላለፉት መልእክት 
እንደገለጹት፤ በ9ኛው የምግብና እርሻ 
ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት 38 
ከሃገር ውስጥ እንዲሁም 7 የውጭ 
ሃገር ኩባንያዎችን በ5ኛው የተሪዝምና 
የጉዞ ዓለም ዓቀፍ ትርዒት ደግሞ 33 
የሃገር ውስጥ ኩባንያዎች ተሣትፈልዋል 
ብለዋል፡፡ 

ምክር ቤቱ የሚያዘጋጃቸው ዓለም 
ዓቀፍ ንግድ ትርዒቶች ምርቶችንና 
አገልግሎቶችን በማስተዋወቅ እንዲሁም 
ከውጭ ሃገር አጋር ኩባንያዎች ጋር 
ትስስር በመፍጠርና ልምድ ልውውጥ 
እንዲደረግ ሁኔታውን በማመቻቸት 

ምክር ቤቱ ሁለት ልዩ (ከገጽ 1 የዞረ)

የንግዱን ማህበረሰብ እንቅስቃሴ 
በመደገፍ ይሰራል፡፡ 
3ኛው “ማኑፋክቸሪንግና ቴክኖሎጂ 

ኤግዚቢሽን” ትርዒት ደግሞ በዚህ 
አመት ሰኔ ወር የሚካሄድ ይሆናል፤ 
በማለት ዋና ጸሃፊው ገልጸዋል፡፡

የተካሄዱት የሁለቱ ዓለም ዓቀፍ ንግድ 
ትርዒቶች መዝጊያ ስነ ስርዓት ሂልተን 
ሆቴል ግንቦት 8፣ 2008 ዓ.ም. በተዘጋጀ 
ሲምፖዚየም ተጠናቋል፡፡  



 ገጽ 5              ንግድና ልማት               ግንቦት  2008 ዓ.ም.

የዚህ ወር አንድአፍታ አምድ ዝግጅት እንግዳችን አቶ ሰለሞን ግዛው ይባላሉ፡፡ በኩባንያ አመራር የተለየ ልምድ አላቸው፡፡ ሀገር ውስጥ ያቋቋሙትን ኩባንያ 
በተለያየ ሂደት ውስጥ እንዲያልፍና ከ22‚500 በላይ ሰራተኞችን ከሚያስተዳረው አለም አቀፍ ኩባንያ ጋር እንዲጣመር በማድረግ በቢዝነስ ልማት ውስጥ ሰፊ 
አገልግሎት በማበርከት ላይ ይገኛሉ፡፡ ከአቶ ሰለሞን የኩባንያ አመራር ዘይቤ ብዙ ቁም ነገር እንደምታገኙ እናምናለን፡፡ አቶ ሰለሞን ግዛውን ያነጋገራቸው 
የቻምበር ቴሌቪዥን ባልደረባ ተሾመ ገብረ ስላሴ ነው፡፡ ሪፖርታችን ተስፋ ኤጄታ ለአንዳፍታ ዝግጅታችን እንዲህ አሰናድቶታል፡፡

አንዳፍታ

(ወደ ገጽ 10 ዞሯል  )

ቻምበር ቲቪ፡ እሰቲ ስለእርስዎ 
መጀመሪያ ትንሽ ያስታውቁልኝ

አቶ ሰለሞን፡ ሰለሞን ግዛው እባላለሁ፡፡ 
ተወልጀ ያደግሁት እንግዲህ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ነው፡፡ የምሰራውም እዚህ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፡፡ ባለፉት አስራ 
ስድስት አመታት የፕሮፈሽናል ሰርቪስ 
ቢዝነስ ከሌሎች ሸሪኮቼ ጋር ሆነን 
እሰራን እንገኛለን፡፡ ከዛሬ 16 አመት 
በፊት የራሴን ካምፓኒ መስርቼ በዚሁ 
በፕሮፌሽናል ሰርቪስ ወይም ኖውሌጅ 
ቤዝድ ሰርቪስ በተለይ ማኔጅመንት 
የማማከር ስራ ኦዲትና ታክስ ላይ 
እየሰራሁኝ ነበር፡፡ ከሶስት አመት በኋላ 
ሌሎች ሁለት ድርጅቶች ጋራ በማጣመር 
የዛሬ 13 አመት ኤችኤስቲ የሚባል 
ድርጅት ፈጠረን፡፡ ይኸ ድርጅት የተሻለ 
አቅም ፈጥሮልን ኢትዮጵያ ውስጥ 
ጥሩ ስራዎች እንድናመጣ አደረገን፡፡ 
ኤችኤስቲን ከመሰረተን ከሁለት አመት 
በኋላ ዴሎይት ከሚባል ድርጅት ጋራ 
ኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ የመስራት 
ስምምነት በ2005 ላይ ተፈራረመን፡፡ ያ 
የመግባቢያ ስምምነት ሲንከባለል ቆይቶ 
ከሶስት አመት ተኩል በፊት የዴሎይት 
የግሎባል ፕሮፈሽናል ሰርቪሱ አድጃስቲ 
የሚባል ድርጅት የግሎባል ፕሮፌሽናል 
ሰርቪስ ድርጅት አንዱ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ያለውን ከፓርትነሮቼ ጋር ሆነን 
ጀመርን፡፡ 

ትንሽ የነበረው ድርጅት አሁን አለም 
አቀፍ አግልግሎት ሰጪ ድርጅት 
ሆነናል፡፡  ይህ ድርጅት በአለም 
ላይ በጣም ትልቅ ግዙፍ ከሚባሉ 
ፕሮፌሽናል ስርቪስ ድርጅቶች አንዱ 
ነው፡፡ ወደ 22‚5000 ባለሙያዎች 
በአለም ላይ አለው፡፡  ገቢውም ከ35 
ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው፡፡ እንግዲህ 
የዚህ ድርጅት አባል ለመሆን ባለፉት 
16 አመታት የሰራናቸው ስራዎች ጥሩ 
ውጤት አሳይተውናል ማለት ነው፡፡   
    
ቻምበር ቲቪ፡ ካምፓኒዎች በጥምረት 
የመስራት ጉዳይ እኛ ሀገር ላይ ብዙ 
ግንዛቤው የለም፡፡ ግንዛቤው ቢኖር እንኳን 
ፍራቻው አለ፡፡ እርስዎ ከጓደኞችዎ 
ወይም ደግሞ ከሌላ አቻ ድርጅት ጋር 
ድርጅትዎን እያጣመሩ በኋላም ደግሞ 
ግሎባል ወደሆነው ነገር የመጡ ነዎትና 
ልምዱ ይኖርዎታል ብዬ አስባለሁኝና  
ፍራቻው አልነበረብዎትም ወይ? በዚያስ 
ጉዳይ ያለዎት ልምድ እንዴት ነው 
የሚለውን ነገር ቢያጋሩን፡፡

አቶ ሰለሞን፡ እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ 
ሀገር ነው፡፡ በኢኮኖሚ መለኪያ አይደለም 
ይኸ ትልቅ ህዝብ ነው ትልቅ ሀገር ነው፡፡ 
ትልቅ ሀገር ዜጋ ሆነህ ደግሞ ትልቅ ነገር 
ማሰብ ግድ ይላል፡፡ ትልቅ ነገር ስታስብ 
ደግሞ  የምትፈራቸው ነገሮች አሉ፡፡ አልጋ 
በአልጋ የሚሆን ነገር የለም፡፡ ግለኝነትን 
ወደ ግል ታደርጋለህ፡፡ ይኸን ስታደርግ መቶ 
በመቶ የራስህ ከሆነው ካምፓኒ  ከሌሎች 
ጋራ አንድ ሶስተኛ ባለቤት ስትሆን 
የምትተዋቸው ነገሮች አሉ፡፡ ትልቅ 
ቦታ ለመድረስ ብዙ የምትተዋቸው 
ግላዊ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይገባል፡፡ 
ኢትዮጰያ ውስጥ ያለው አንዱ የግንዛቤ 
ችግር የግለኝነት ጉዳይ ነው፡፡ ለምሳሌ 
እኔ እገሌን ባመጣ የማካፍለው ጥቅም 
ነው የሚታየኝ ፡፡ ጉዳቶችም ይኖራሉ 
ግን ትልቁ ነገር ከግንዛቤ እና ሁላችንም 
ለአለም ያለን አመለካከት ሁሉ በቢዝነስ 
ላይም የሚንጸባረቀው የግል ባህሪይ 
ጉዳይ ይመስለኛል፡፡ አሁን ግን አንዳንድ 
ኩባንያዎች እየመጡ ነው፡፡ ከውጭ 
ኩባንያዎች ጋር አብሮ መስራት 
እየተጀመረ ነው፡፡ 

ትልቅ የፋይናንስ ተቋማት እንዲሁ 
በጋራ የማይተዋወቁ ሰዎች ኩባንያ 
መስርተዋልና ኢትዮጵያ ውስጥም 
አዝማሚያው አለ፡፡ ግን በአብዛኛው 
በግል ዘርፉ ያልተለመደ ጉዳይ ነው:: ግን 
መለመድ ያለበት ነው፡፡ አማራጭ የለም 

ለምን በጋራ የመስራት ጉዳይ መሰበር 
ያለበት ጉዳይ በግል ሀብት ይወሰናል፤ 
ዕውቀትም ይወሰናል፡፡ ስለዚህ በጋራ 
መስራቱ የሚጠቅመው ነገር ምንድነው 
እነዚህ ነገሮች ሀብትም የህዝብ ሀብት 
ነው እና ማሰባሰብ መቻል አለብህ፤ 
ከቤተሰብም አልፈህ ደግሞ ከገበያው ላይ 
ለድርጅት የሚያስፈልጉህ ባለሙያዎችን 
ሁሉ መሳብን ይፈልጋል ድርጅት 
ለማደግ፡፡ ስለዚህ የምትተዋቸው ነገሮች 
መኖር አለባቸው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ምናልባት ከዚህ ከራዕይ 
ጋራ ማያያዝ እንችላለን ወይ? ከየት ነው 
የሚጀምረው፤ የት ነው የሚደርሰው 
የሚለውን ነገር አስቀድመው የማሰብ 
ጉዳይ ነው፡፡

አቶ ሰለሞን፡ አንተ የሰራኸው ድርጅት 
ላንተና ለቤተሰብህ ብቻ ከሆነ እና እሷን 
ብቻ ይዘህ እስከምትሞት ድረስ መያዝ 
አንድ አማራጭ ነው፡፡ እኔ ድርጅት 
የሰራሁት እርሾ ሆኖ እኔ ስኬታማ 
ከሆንኩ ሌሎችን አሰባስቦ እዚህ ቦታ 
መድረስ እችላለሁ የሚለው ደግሞ 
ሌላ ማሰብ ነው፡፡ እኔ ያኛውን ነው 
የመረጥኩት፡፡ 

የኔ ፓርትነሮችም ያንን መረጡ፡፡ የጋራ 
አስተሳሰብ ያለን ሰዎች ነን፡፡ አብረን 
አላደግንም፤አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ 
አልነበርንም፤ የተለያየ ቦታ ብንኖር 
በተለያየ ሁኔታ የኖርን ሰዎች ነን 
አብረን ትልቅ ድርጅት የመሰረትነው፡፡ 
ትልቅ ስል በኢንስቲትውሽን ነው እንጂ 
በገንዘብ አይደለም፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ከዚህ ያው ምንም ትልቅ 
ራዕይ ቢኖር ራዕዩን ወደ እውነት 
ለመለወጥ የሊደርሺፕ ዕውቀት የግድ 
ነው፡፡ የማነጅመንት ዕውቀት የግድ 
ነው፡፡በጣም ብዙዎቹ የኛ ካምፓኒዎች 
ያንሳቸዋል፤ ያጥራቸዋል ተብሎ 
የሚታሰበው ይኸ ነው፡፡ በዘልማድ 
የመጣንበት መንገድ ነው አሁንም 
ብዙ ካምፓኒዎች እየተመሩ ያሉት፡፡ 

እና እንዳው እዚያ ላይ የሚሉት ነገር 
ይኖራል ካለዎት ልምድ አንጻር፡፡

አቶ ሰለሞን፡ የኔ ልምድ እንግዲህ 
አብዛኛው የመጣው ከድርጅቴ ነው፡፡ 
ድርጅቴ የዕውቀት ድርጅት ነው፡፡ የዕውቀት 
አገልግሎት ለመስጠት በየጊዜው መስራት 
ያለብህ የቤት ስራዎች አሉ፡፡ ከዚያ እንጂ 
እኔ ውጭ ሀገር ሰርቼ አላውቅም፡፡ ውጭ 
ሀገር ተምሬ አውቃለሁ እንጂ ውጭ 
ሀገር ሰርቼ አላውቅም፡፡ ስለዚህ ሊደርሺፕ 
በትምህርት ብቻ የምታገኘው ነገር 
አይደለም፡፡ አብዛኞቹ ስኬታማ መሪዎች 
የምትላቸው በትምህርት ቤት በድግሪ 
ሳይሆን አብዛኛው ግን የሊደርሺፕ እይታ 
ትልቁ አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ ሊደርሺፕ 
እይታ ነው፡፡ የትልቅ ሊደሮች እይታ 
ተለቅ ያለ እይታ ነው እንጂ በትምህርት 
ቤት በድግሪ ብዛት የምታገኘው ነገርም 
አይደለም፡፡ ትምህርት አያዳብርም 
ማለቴ አይደለም፡፡ ለምሳሌ እኔ ዲሎይት 
ከሰራሁ ወዲህ ስኬታማ መዎች ብዬ 
የሚገምታቸው 48 በመቶው አስቸጋሪ 
የሆነ ሁኔታ የሚያጋጥማቸውና ያን 
የሚያልፉ ናቸው፡፡ ወደ 18 በመቶ 
ደግሞ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኗቸው 
መሪዎች ኖሯቸው እነዚያን የሚከተሉ  
እነሱን እያዩ የሚያድጉ ናቸው፡፡ ሌላው 
17 በመቶ ደግሞ በጣም ከባድ ሁኔታ 
የሚገጥማቸው ናቸው፡፡ ወይ ከስራ 
ይባረራል ወይም በጣም ከባድ ስህተት 
ይሰራል፡፡ ከትምህርት ጋር የሚያያዙ 
መሪዎች በትክክል 6.2 በመቶ ነው፡፡ 
ትልቁ ነገር ግን እይታ ትልቅ ነገር ነው፡፡ 
ትምህርት አያዳብርም ልልህ አይደለም፡፡ 
ስለ ሊደርሺፕ እያወራሁ ነው፡፡ ትምህርት 
ማኔጅመንት ላይ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ 
ምክንያቱም ማነጅመንት ዕለት ተዕለት 
ያለውን ስራ ይሰራል፡፡

ሊደርሺፕና ማነጅመንትን ብናለያይ 
ጥሩ ነው፡፡ ማነጅመንት ላይ የሙያ ስራ 
ነው፡፡ ትልቅ የማርኬቲንግ ሰው ለመሆን 
ዕውቀት ይፈልጋል፡፡ የሙያ ስኬት ግን 
የሙያ ትምህርትና ሰርቲፊኬት ብቻ ሳይሆን 
የሙያው ጥልቅ ፍቅር ነው የሚያስፈልገው፡

፡ ከውስጥ ጥልቅ ስሜት ያለው ሰው ነው 
ብዙ ቦታ የሚደርሰው፡፡ አለዚያ ወረቀቱን 
ተሸክሞ የትም አያደርሰውም፡፡ እዚህ ሀገር 
ችግር ነው ብዬ የሚገምተው ብዙዎቻችን 
ጊዜ ያጠፋነው ወረቀቱን ለመያዝና አለን 
ለማለት ነው እንጂ ምን ሰራህ ብትለኝ 
ባለኝ ወረቀት አልሰራሁም ገና ነው ብዙ 
ነገር መስራት ይጠበቅብኛል፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አንድ ትልቅ ቁም 
ነገር ያነሱት ነገር አለ፡፡ ብዙ ሰዎች 
ተግዳሮትን ይፈራሉ፡፡ ቻሌንጅ 
የምንለውን ነገር በዚህም የተነሳ 
ለስላሳውን መንገድ እየፈለጉ እየተጓዙ 
አንዳንድ ጊዜ የማይሆን መንገድ ውስጥ 
የሚገባበትም ነገር አለ፡፡ ተግዳሮትን 
ብዙ ጊዜ አንፈልግም፡፡ ተግዳሮት በራሱ 
ትምህርት ቤት ነው እያሉኝ ነው ያሉትና 
እዚያ ጋ ቢያሰምሩ ደስ ለኛል፡፡

አቶ ሰለሞን፡ እንግዲህ ተግዳሮትን 
ፈርተህ ቢዝነሰ ውስጥ ልትገባ 
አትችልም፡፡ ቢዝነስ ውስጥ ስኬት እንዳለ 
ሁሉ ውድቀትም አለ፡፡ ምክንያቱም 
ተግዳሮቱም በጣም የበዛ ነው፡፡ ሁሉም 
ሀገር ላይ መቶና ሁለት መቶ አመት 
የሰሩትም ቢሆኑ ከኛ ለየት ያለ ሊሆን 
ይችላል እንጂ በየቀኑ ተግዳሮት 
ያጋጥማቸዋል፡፡ ቢዝነስ ውስጥ ይኸ 
አለ፡፡ መጀመሪያ ቢዝነስ ውስጥ ስትገባ  
የምታገለግለው ህዝብን ነው፡፡ ዕቃ 
ስትሸጥ ወይም አገልግሎት ስትሸጥ ለህዝብ 
ነው የምታገለግለው፡፡  ቢዝነስን ለማስፋት 
የምትጠቀመው ከህዝብ ነው፡፡ ይኸ በጣም 
አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ የአንድ ሰው የአንድ 
ቤተሰብ ንብረት ውስን   ነው፡፡ ቢዝነስ 
ውስጥ ስትገባ  የምታገለግለው ህዝብን  
ነው፡፡ ዕቃ የምትሸጠው ለህዝብ ነው፡፡ 

ቢዝነስህን ለማስፋፋት የምትጠቀምበት 
ገንዘብ የህዝብ ነው፡፡ አጋጣሚ የስቶክ 
ገበያ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንጂ የኛን 
ባንክ ሞዴል ነው የምንከተለው፡፡ አንድ 
ቢዝነስ ለማስፋት የራስህ ገንዘብ ውስን 
ነው፡፡ከባንክ ትበደራለህ፡፡  ያ የህዝብ 
ገንዘብ ነው፡፡ ስለዚህ ተግዳሮትን  ፈርተህ 

እነዚህን ቻለንጆች ሳታልፍ ያለምክበት 
ጋ እደርሳለሁ ማለት ይከብዳል፡፡
አስቸጋሪ ነው፡፡ ለዚህ ነው አየህ እነዚህ 
ተግዳሮቶችን ካልተወጣህ ወደማይሆን 
ነገር ውስጥ ያስገባል፡፡ ተግዳሮቶች 
በእርግጥ ብዙ ትዕግስት ይጠይቃሉ፡፡ 
ጥበብ ይጠይቃሉ፡፡ አንደኛ እያንዳንዱ 
ቢዝነስ መስራት ያለበት በወጣለት ህግ 
ነው፡፡ የሀገሩ ህግ ሊከበር ይገባል፡፡ 
የምትደራደረው ጉዳይ አይደለም፡፡ ከዚያ 
ቀጥሎ ደግሞ የማህበረሰቡን መብት 
ማክበር አለብህ፡፡ 
ህብረተሰቡን ሊታታልለውም አይገባም፡
፡ እነዚህን ነገሮች ካላደረክ መጨረሸው 
ተጎጂው አንተ ነህ የምትሆነው፡፡ የጊዜ 
ጉዳይ ካልሆነ፡፡ እነዚህ ህግን የጣሱ 
ወይም ህብረተሰብን  በማጭበርበር 
ላይ የተሰማሩ ቢዚነሶች መጨረሻቸው 
አያምርም፡፡ ራሳቸውን ይጎዳሉ፡፡ ለጊዜው 
ይመስላቸዋል፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ በሌላ መንገድ ስለኮርፖሬት 
ገቨርናንስ እያወራን ነው ያለን ማለት 
ነው፡፡ 

አቶ ሰለሞን፡ አዎን ትክክል፡፡ የኛ ሙያ 
እንግዲህ የዕውቀት ቢዝነስ ነው፡፡ የኦዲት 
ክንፍም አለን፡፡ ይኸ የህዝቡን አደራም 
ተሸካሚም ነው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ግን አንድ ጽንፍ የሚይዙ 
ሰዎች አሉ፡፡ ከቢዝነስ ፍልስፍናው ጋር 
አያይዘው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እኔ 
ለህብረተሰቡ አይደለም የምሰራው፤ 
የምሰራው ቢዝነሴን ነው፡፡ በጥራት 
በሰራሁ መጠን፤ ወደ ውድድር በገባሁ 
መጠን ህብረተሰቡ ይጠቀማል፡፡ ግን 
መጀመሪያው ግቤ ትርፍ መስራት ነው 
ብለው የሚነሱ ሰዎች አሉ፡፡ እዚያ ላይ 
የሚሉት ነገር ይኖራል?

አቶ ሰለሞን፡ በነገራችን ላይ ትርፍ 
ወይም ሀብት መፍጠር የቢዝነስም አላማ 
እርሱ ነው፡፡ የቢዝነስ አላማ ብዙ ነገር 
ልንቀባው እንችላለን፡፡  የቢዝነስ አላማ 
ትልቁ ትርፍ መስራት ነው፡፡ ትርፍ 
የምትሰራበት መንገዱ ግን ማህበረሰቡን 
ሊጎዳ አይገባም፡፡  ትርፍ መስራት 
የሚጠረዝ አይደለም፡፡ መንገዱ ነው 
የሚጣረዘው፡፡ ትልቁ ችግር የሚሆነው  
በማንኛውም መንገድ  አላማውን ብቻ 
ትርፉን ብቻ መንገድ ካደረክ የትኛውም 
መንገድ ልሂድ ትርፉን ብቻ ማግኘት 
አለብኝ ብለህ የምትገምት ከሆነ ያ ነው 
ችግር የሚያመጣው፡፡ ትርፉን ማግኘት 
አለብህ፡፡ ይበረታታል፡፡ 

ትርፋማ ድርጅቶች በጣም ትርፍ  
ባመጣ ቁጥር ተጠቃሚው ህብረተሰቡ 
ነው፡፡ መንግስትም ነው፤ ግለሰቡም          
ነው፡፡ ግን መንገዱ ነው፡፡  መሄድ ያለብን 
መንገዱ ላይ ነው፡፡ ትርፉ እንዴት ነው 
የሚመጣው? ትርፉን የምታመጣበት 
መንገድ  ነው እንጂ ትርፉ መምጣቱ 
ችግር የለውም፤ ይጠቅማል፡ መንግስትም 
ይጠቀማል፤ ግለሰብም ይጠቀማል፤ 
ማህበረሰቡም ይጠቀማል፡፡ ትርፉ ባደገ 
ቁጥር የበለጠ የሚጠቀመው ሶሳይቲው 
ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አንዳንድ ጊዜ ባመቻቸው 
መንገድ ነው ሰዎች የሚሄዱት፡፡ ህጋዊ 
የሆነውን ነገር የነኩ ዕለት እንደሚቀጡ 
ስለሚያውቁ አንዳንድ ጊዜ ሁለቱንም 
እየቀላቀሉ የሚሄዱበት ነገር አለ እኛ ሀገር 
እያጠቀሱ ሁለቱንም ማለት ነው፡፡

አቶ ሰለሞን፡ እንግዲህ ይኸኛው ነገር የብዙ 
ነገሮች ጥምር ነው፡፡ እስከማልታይ ድረስ 
ላድርገው የምትለው ነገር  ሁሉም ሀገር 
ይደረጋል፡፡ እንግዲህ በየሀገሩ የሁሉም 
ኃላፊነት ነው፡፡ ትልቁ ነገር እንግዲህ 
የህግ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ሶሳይቲ 
የህግ ጥበቃ ያስፈልገዋል፡፡ ለኮርፖሬት 
ገቨርናንስ ትልቁ ማዕቀፍ ህግ ነው፡፡ 

ለኩባንያ ዘላቂነት
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ኢትዮጵያ በታክስና በሰነድ 
ማጭበርበር 26 ቢሊዮን 
ዶላር፣ ከቀረጥ ነፃ መብት 
በየዓመቱ 90 ቢሊዮን ዶላር 
ገቢ የማጣቷ እንቆቅልሽ ልዩ 

ትኩረትን ይሻል
በታዬ በላቸው 
(የሕግ ባለሙያ)

ታክስና ሕግ

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ፈጣን 
የአኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ ካሉ 
አገሮች ከቀዳሚዎቹ ተርታ የምትሰለፍ 
መሆኗን የዓለም ባንክና የዓለም የገንዘብ 
ድርጅት ያረጋገጡት ሀቅ ነው፡፡
  
ይህ ተከታታይ የኢኮኖሚ ዕድገት 
ሊመዘገብ የቻለው መንግሥት 
ለኢንቨስትመንት ፍሰት የሚያግዙና 
የሚያበረታቱ ፖሊሲዎች በመንደፉና 
ሀገሪቱ በቂ የሰው ኃይልና መሬት 
ስላላትም ጭምር ነው፡፡ ከቅርብ 
ዓመታት ወዲህ ደግሞ ለማምረቻ 
ኢንዱስትሪዎች በተሰጠው ልዩ ትኩረት 
በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የኢንዱስትሪ 
ፖርኮች በመገንባታቸው በርካታ የሀገር 
ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በተለያዩ 
የኢንዱስትሪ ዘርፎች መዋዕለ ንዋያቸውን 
በማፍሰስ ለዜጎች የሥራ ዕድል 
እየፈጠሩና የሀገሪቱን ገቢም እያሳደጉ 
ይገኛሉ፡፡ የውጭ ኢንቨስትመንት 
ለመሳብ መንግሥት ያመቻቸው የቀረጥ 
ነጻ መብትም ሀገሪቱን ለኢንቨስትመንት 
ተመራጭ አድርጓታል፡፡ 

ይሁንና ይህንን መልካም አጋጣሚ  
በአቋራጭ ለመክበር ያሰፈሰፉ፣ 
አፍቅሮተ ንዋይ ያናወዛቸው ግለሰቦችና 
የመንግሥት ተቋማት ኃላፊዎች በተዛባ 
መንገድ በመተርጎም ወደ ሀገር ውስጥ 
የሚገቡ ጥሬ ዕቃዎችን፣ ማሽነሪዎችንና 
ሌሎች ግብአቶችን ከታለመላቸው 
ዓላማ ውጭ በማዋል የግል ኪሳቸውን 
በመሙላት መንግሥት ከታክስ ማግኘት 
የሚገባውን ገቢ እያሳጡት ይገኛሉ፡፡ 

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
የኢንቨስተሮችን የቀረጥ ነጻ መብት 
ጥያቄ ተቀብሎና ገምግሞ በሚሰጠው 
የድጋፍ ደብዳቤ የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ጥያቄውን 
የሚያስተናግድበት ሕጋዊ አሠራር 
አለው፡፡ የተባለው የቀረጥ ነጻ መብት 
በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋሉንና ቀረጥ 
ሳይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ 
የሚገቡ ዕቃዎች ለታለመላቸው ዓላማ 
መዋላቸውን የሚቆጣጠረው አካል 
የኢንቨስትመንት ኮሚሽኑ ይሁን 
ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በሕጉ 
ላይ በግልጽ ባለመደንገጉ ክፍተቱ 
ሀገሪቱ ከቀረጥ ማግኘት የነበረባትን ገቢ 
እንድታጣና ግለሰቦች የማይገባ ጥቅም 
የሚያጋብሱበትን መንገድ ከፍቷል፡፡

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን በቅርቡ ይፋ ባደረገው 
መረጃ ከቀረጥ ነጻ መብት ጋር በተያያዘ 
መንግሥት በየዓመቱ 90 ቢሊዮን ብር 
እንደሚያጣና ትልቁን ድርሻ የሚይዙት 
የቀረጥ ነፃ መብት ተጠቃሚዎች ደግሞ 
የመንግስት ተቋማት መሆናቸውን 
ችግሩን ውስብስብ አድርጎታል፡፡ 

የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይ ኤም ኤፍ) 
ከዚህ በተጨማሪ ባለፈው ጥቅምት ወር 
የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ይበልጥ ለማሳደግና 
የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማምጣት የሐገር 
ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በተመቻቹት 
የኢንቨስትመንት አማራጮች እንዲሳተፉ 
ፈቃድ መስጠቱ መልካም መሆኑን 
አወድሶ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ 
በሚል በፈቀደው የቀረጥ ነጻ መብት 
ሥርዓት የሚያገኘው ጥቅም ግን እዚህ 
ግባ የማይባል መሆኑን ለኢትዮጵያ 
መንግሥት በሰጠው ምክረ ሃሳብ 
አስገንዝቧል፡፡ 

ድርጅቱ መንግሥት ከቀረጥ ነጻ መብት 
ሥርዓቱ ከሚያገኘው ጥቅም ይልቅ 
የሚያወጣው (የሚያጣው) ገንዘብ 
ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ሊሸፍን 
እንደሚችል በመረዳት ሥርዓቱን መልሶ 
እንዲያጤነው ምክር መለገሱ ይታወሳል፡፡ 

ይህ ምክር በተሠጠ በወራት ጊዜ 
ውስጥ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን በኢንቨስትመንት ምክንያት 
ያገኙትን የቀረጥ ነጻ መብት ተጠቅመው 
ከውጭ ያስገቡትን የአርማታ ብረት 
በሸጡ 232 ባለሀበቶች ላይ ምርመራ 
መጀመሩን ሰሞኑን ገልጿል፡፡ 

ባለሥልጣኑ ምርመራውን የጀመረው 
የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን 
የቀረጥ ነጻ መብታቸውን ከታለመለት 
ዓላማ ውጪ ያለ አግባብ ተጠቅመዋል 
ያላቸውን 11 ድርጅቶች ለባለሥልጣኑ 
ካሳወቀ በኋላ ነው፡፡ 

ባለሥልጣኑ እያካሄደ ባለው ምርመራ 
232 ባለሀብቶች በተለይም በሆቴል 
ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች 
የቀረጥ ነጻ መብታቸውን ያለ አግባብ 
ተጠቅመዋል ተብለው ተጠርጥረዋል፡፡
 
እስካሁን በተደረገው ማጣራት ከ109ሺ 
ቶን በላይ የአርማታ ብረት ከታለመለት 
የኢንቨስትመንት ዓላማ ውጪ ለገበያ 
በመቅረቡ የአገር ውስጥ ብረት አምራቾች 
ላይም ሆነ ሕጋዊ አስመጪዎች ላይ 
አሉታዊ ተፅዕኖ እንደፈጠረ ምንጮች 
አመልክተዋል፡፡ 

ምርመራው እየተደረገባቸው ካሉ 
ባለሀብቶችና ተባባሪዎቻቸው መካከል 
የባለሥልጣኑ ሠራተኞችም የሚገኙበት 
መሆኑ ተረጋግጧል፡፡  ባለሥልጣኑ 
ምርመራውን በቅርቡ አጠናቆ ከባለሥልጣኑ 
ሰራተኞች ጋር የተመሳጠሩትን ለኢፌዲሪ 
የሥነ ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን 
በሙስና ወንጀል እንዲከሰሱ የምርመራ 
ፋይሉን እንደሚያስተላልፍና የተቀሩትን 
ደግሞ በራሱ ዓቃቤ ሕግ የወንጀል ክስ 
ሊመሰርትባቸው እንደሚችል ገልጿል፡፡

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ 
በኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ 
የሥራ ክፍሎች የሚሰሩ ሦስት 
ሠራተኞችና በኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን በአቤቱታ አጣሪነት 
ተመድበው የነበሩ አንድ ግለሰብ 
መንግሥት ከታክስ ማግኘት የነበረበትን 
24,ሚሊዮን036,730 ብር እንዲያጣ 
በማድረግ ተጠርጥረው የካቲት 1 ቀን 
2008 ዓ.ም በከባድ የማታለል ሙስና 
ክስ የቀረበባቸው መሆኑን የፌዴራል 
የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን 
ዓቃቤ ሕግ የመሰረተው ክስ ያስረዳል፡፡ 

ተከሳሾቹ የመንግሥት ሠራተኞች 
የተጣለባቸውን ኃላፊነትና አደራ ወደ ጎን 
ብለው ለግለሰቦች ጥቅም ለማስገኘትና 
ራሳቸውም ተጠቃሚ ለመሆን ከሶስት 
ግለሰቦች ጋር ተመሳጥረው ከውጭ ወደ 
ሀገር ውስጥ የገቡ የተለያዩ ዕቃዎች 
የጉምሩክ ሥነሥርዓት ሳይፈጸምባቸው 
እንዲወጡ በማድረግ መንግሥት 
ከቀረጥና ከታክስ ማግኘት የነበረበትን 
ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አሳጥተዋል 
ተብሏል፡፡ 

(ወደ ገጽ 10 ዞሯል)

የመሬት ሊዝ ህግና አፈጻጸሙ 
ለኢንቨስትመት ያለው ተጽእኖ ተቃኘ

የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና 
ኮሚሽን እ.አ.አ. በ2014 ዓ.ም. ባደረገው 
ጥናት የመሬት አቅርቦትና ከመሬት 
ጋር በተያያዘ ያለው ሙስና ከባድ ችግር 
መሆኑን ጠቅሷል፡፡ መንግስት መሬት 
ፈጥኖ ለማቅረብ አለመቻሉና ይህንንም 
ለማድረግ ያለው አቅም ደካማ መሆኑ፣ 
የመሬት አስተዳደር ጽ/ቤት እና የአዲስ 
አበባ አስተዳደር በትብብር መስራት 
አለመቻላቸው፣ መሬት በተለይ በጥቂት 
የውጭ ሰዎች በሞኖፖል መያዙ፣ 
መንግስት መሬትን ትልቅ የገቢ 
ማግኛ አርጎ ማየቱ፤ የሚሉት ሃሳቦች 
በውይይት ላይ የተሰነዘሩ ናቸው፡
፡ መድረኩ አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤት ሃርመኒ ሆቴል 
ሚያዝያ 5፣ 2008 ዓ.ም.ያዘጋጀው 
ነበር፡፡  

የመሬት ሊዝ ህግ በሚል ጭብጥ ላይ 
አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ያዘጋጀው 
የውይይት መድረክ ህጉ እንዲሁም 
ህጉ ወደ ተግባር የሚወርድበትን 
ሁኔታ የቃኘ ነበር፡፡ ሊዝ ህግ ሃገሪቱ 
ውስጥ ባለው ቢዝነስና የኢንቨስትመንት 
መስፋፋት ላይ ስለሚኖረው ተጽእኖ 
ጥናት ያደረገው የአማካሪ ድርጅት 
በሁለት ባለሙያዎች አማካኝነት ግኝቱ 
አቀርቧል፡፡ ግብዣ የተደረገላቸው 
የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በውይይቱ 
ተገኝተው የየበኩላቸውን ትዝብት 
በመሰንዘር የሃሳብ ለውውጥ ተደርጓል፡፡
  
ጥናቱ በተለይ በአዋጅ ቁጥር 702/2004 
ላይ በማተኮር የተሰራ ሲሆን የ94ቱና 
የ86ቱ አዋጅም እንደ አስፈላጊነቱ አልፎ 
አልፎ እንደታዩ አጥኒዎቹ ገልጸዋል፡፡ 

በጥናቱ መሰረት፤ በጥናቱ የተሳተፉት 
የንግድ ማህበረሰብ አባላት እንደገለጹት 
ከ60% በላይ የሚሆኑት ከአንድ ጊዜ 
በላይ መሬት ለማግኘት መሞክራቸውንና 
ማግኘት አለመቻላቸውን ይናገራሉ፡፡ 
ለዚህም የመሬት ዋጋ ከፍተኛ መሆን፣ 
የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም 
እንዲሁም ሙስና በምክንያትነት 
ተጠቅሰዋል፡፡ 

መሬት የማግኘቱ ሂደት የተተበተበ 
ቢሮክራሲ ያለበት መሆኑ በጥናቱ 
ተጠቁሟል፡፡ በአለም ባንክ በተደረገ 
ጥናትም እንዲሁ በኢትዮጵያ የመሬት 
ችግር እንዳለ ታይቷል፡፡ 

በጥናቱ ከተሳተፉት የንግድ ማህበረሰብ 
አባላት 53% የመሬት ዋጋ ከፍተኛ 
መሆን መሬት ለማግኘት ብቸኛ 
ምክንያት እንቅፋት እንደሆነባቸው 
ገልጸዋል፡፡ 69% የሚሆኑት የዋጋ 
ጉዳይ ከሌሎች ምክንያቶች ጋር መሬት 
እንዳያገኙ እንቅፋት ሆኖብናል ብለዋል፡
፡ እንዲሁም 54% ከጊዜ ወደ ጊዜ 
የመሬት ዋጋ እየጨመረ መሄዱ እና 

44% የመሬት አቅርቦት ማነስ መሬት 
ለማግኘት አስቸጋሪ ሁኔታ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡  

ሁለተኛው አዋጅ መሬት በጨረታ 
ወይም በድርድር ማግኘት እንደሚቻል 
የደነገገ ሲሆን አሁን በስራ ላይ ያለው 
ግን ድርድርን በማስወጣት መሬት 
በምደባ እንደሚሰጥ ይደነግጋል፡፡ 

ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ በድህነት 
ከሚታወቁት ሃገራት ውስጥ የምትመደብ 
ነች፡፡ በሃገሪቱ ያለው የመሬት ሊዝ ዋጋ 
ግን ከለንደን፣ ቶክዮ፣ ኒው ዮርክ፣ 
ሲንጋፖር፤ በላይ ነው፡፡ እነዚህም 
ሃገራት የሊዝ አሰራር አላቸው፡፡ ይህ 
አይነት እንግዳ ነገር በሃገሪቱ መኖሩ 
ኢትዮጵያ ያጎደለችው ሌሎቹ ሃገራት 
ያላቸው ነገር ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ 
ይገባል፤ በተሳታፊዎች እንደተባለው፡፡  
 
መሬት የመንግስስትና የህዝብ ነው 
ይባላል፤ የሚያዝበት ግን መንግስት 
ነው፡፡ መሬት ማግኘት መብት ነው፤ 
ጥቃቅኑን ነጋዴ ጨምሮ፡፡ በጣም ውስን 
ቦታዎችን ለእጅግ ብዙዎች በማአቅረብ 
ጨረታ ነው ለማለት የሚቻል 
አይሆንም፤ ይህ ገብይት አይደለም፡
፡ መሬት በጥቂቶች እየተሰበሰበ ነው፡
፡ ወደዚህ አይነቱ ሁኔታ ሃገሪቱ 
እንድትገባ ያደረጋት መነሻ ፍልስፍናው 
መታየት ይኖርበታል፤ አንድ የውይይቱ 
ተሳታፊ እንዳሉት፡፡ 

የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና 
ኮሚሽን እ.አ.አ. በ2014 ዓ.ም. ባደረገው 
ጥናት የመሬት አቅርቦትና ከመሬት ጋር 
በተያያዘ ያለው ሙስና ከባድ ችግር 
መሆኑን ጠቅሷል፡፡    
             
ጥናት አቅራቢዎቹ እንደገለጹት፤ ጥቂት 
የውጭ ሰዎች መሬቱን በሞኖፖል 
መያዛቸው፤ መንግስት መሬትን ትልቅ 
የገቢ ማግኛ አርጎ ማየቱ፤ መሬት 
አሰጣጥ ላይ ለውጭ ሃገር ኢንቨስተሮችና 
በውጭ ላሉ ኢትዮጵያውያን ቅድሚያ 
መስጠት፣ የመንግስት የተዛባ ትኩረት 
አሰጣጥ፣ የንግድ ኩባንያዎች ዝቅተኛ 
የገንዘብ አቅም እንዲሁም የመሬት ዋጋን 
ለመቆጣጠር የሚያስችል ግልጽ የሆነ 
ስትራቴጂ አለመኖሩ ከተጠቀሱት የዘርፉ 
ችግሮች ይገኙበታል፡፡

መሬትን ጥቂቶች ሲይዙት ሌሎች 
በእነሱ ላይ ጥገኛ ይሆናሉ፡፡ መሬት 
ማግኘት የሚችሉት በኪራይ ነው፡፡ ይህ 
ደግሞ የይዞታ ዋስትና እንዳይኖራቸው 
ያደርጋል፤ ይህም ለኢንቨስትመንት 
የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል፡፡ 
ይህንን ሁሉ ሁኔታ አልፈው ብዙ 
ድካምና ረዥም ጊዜ ፈጅቶባቸው መሬት 
ማግኘት የቻሉ ግለሰብ፤ የመሰረተ 
ልማት ባለመሟላቱ ምክንያት ደግሞ 
እንደገና ለበዙ አመታት መስራት 

ሳይችሉ እንዲቀመጡ እንዳስገደዳቸው 
ገልጸዋል፡፡

ጨረታ ተብሎ የሚካሄደውን ሁኔታ 
ሲታይ በእርግጥ ጨረታ ነው ለማለት 
ይቸግራል፡፡ ከብር1000 ተነስቶ ብር 300 
000 የሚደርስን ግብይት ጨረታ ነው 
ለማለት ያስቸግራል፡፡ በተወዳዳሪዎች 
መካከል ያለው ልዩነት ትልቅ ነው፡፡
 
አንድ ግለሰብ በስድስት ግለሰቦች ስም 
የተጫረተበት አጋጣሚ እንደታዘቡ አንድ 
ተሳታፊ ጠቅሰዋል፡፡ ትንሽ ገንዘብ ይዘው 
ጨረታ ያሸነፉ አሉ፤ ያንኑ እያንከባለሉ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ 
የተሰበሰበበትም አጋጣሚ ተስተውሏል፡፡
 
የጨረታውን መስፈርት በተመለከተ፤ 
ውድድሩ በገንዘብ ብቻ መሆኑ በቂ 
አይደለም፡፡ አሸናፊው ሰው ጨረታ 
ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ቢዝነሱን 
በመምራትም ብቃት ሊኖረው ይገባል፡፡ 
ስለዚህም የቴክኒክ ጉዳይ ማሟላቱንም 
ለመስፈርቱ ተጨማሪ ማድረግ ይገባል፡፡ 
ይህ ግን የታየ አይመስልም፡፡ መንግስተ 
መሬት የሚሰጠው ለምንድ ነው፤ 
የሚለው መመለስ ያለበት መሰረታዊ 
ጥያቄ ነው፡፡ ለሚያለማ ነው መሬት 
መሰጠት ያለበት፡፡ ሊያለሙ ሳይሆን 
መሬቱን ለመሸጥ የሚወስዱ አሉ፡፡ 
አንድ ሰው ብዙ ጊዜ መሬት ሲወስድ 
ይታያል፡፡ 

መንግስትም መረጃውን በአግባቡ 
ሲይዝና ሲሰጥ አይታይም፡፡ ምን ያህል 
መሬት ተሰጠ ለሚለው ግልጽ መልስ 
የለም፡፡ በትክክል የተላለፈ ቦታ መቼ 
እንደተላለፈ እና ክፍያ የተፈጸመበት 
ሁኔታ በግልጽ መታየትና መታወቅ 
አለበት፡፡ ይህ ግን ሲከናወን አይታይም፡
፡ እንደሚታየው አከፋፈል ላይ ትልቅ 
ክፍተት ይታያል፡፡

መሬት አቅራቢው አካል መሬት ፈጥኖ 
ለማቅረብ አቅሙ ደካማ መሆኑ የመሬት 
አስተዳደር ጽ/ቤትና የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ከዚህ አንጻር ተቀናጅተው 
የመስራት ሁኔታ አለመኖሩ ችግሩን 
አባብሰውታል፡፡ 

በከተማ ልማት ስም ነዋሪዎችን አስገድዶ 
ማፈናቀል ህብረተሰቡን ለብዙ ችግሮች 
እያጋለጠ ያለ አካሄድ መሆኑ ግልጽ 
ነው፡፡ ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሁ 
በአዋጁ ላይ ገዢ እሳቤዎች እንደሆኑ 
የተቀመጠ ሲሆን ተጨባጩ መሬት 
ላይ ግን ይህ እምብዛም እንደማይታይ 
በውይይቱ ተገልጿል፡፡ የመሬት 
አጠቃቀም ለሃገር ከሚኖረው የረዥም 
ጊዜ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ 
ይልቅ ለጊዜው በሚያስገኘው ገቢ ላይ 
ማተኮሩ ራዕይ የጎደለው እይታ ነው፤ 
ተሳታፊዎች እንዳሉት፡፡  

በመስፍን ዘገዬ
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ምጣኔ ሀብታዊ 
ትራንስፎርሜሽን ለምን?

ሸዋፈራው ሽታሁን

በ2050 የአፍሪካ ህዝብ ቁጥር የአለምን 
አጠቃላይ ህዝብ ብዛት በ25% ለብቻው 
ለመሸፈን  በሚያስችለው 2.5 ቢሊየን 
የቁጥር ከፍታ ላይ እንደሚደርስ 
ተተንብዪል፡፡ በውጤቱም ከሰሀራ በታች 
ያሉ የአፍሪካ አገራት ከቻይና አሊያም 
ከህንድ የሚልቅ ለስራ ዝግጁ የሆነ 
ሰፊ ወጣት የሰው ሀይል እንዲኖረው 
ያደርጋል፡፡ አህጉሪቷ በውስጧ ካቀፈችው 
የመሬት እና የተፈጥሮ አንጡረ ሀብቷ 
ሳቢያ ዎል ስትሪት መጽሄት በቅርቡ 
እንዳሰፈረው “እጅግ ትልቅ ሰብዐዊ 
የቁጥር ጭማሪ በዘመናዊው አለም 
ታሪክ” ሲል አስነብቧል፡፡ አለምን 
አቋራጭ ተወዳዳሪ ጥቅም እና ጉልህ 
ኢኮኖሚያዊ ዋጋን እንደሚያክልላትም 
አክሎ ጽፏል፡፡

ወቅታዊ ድርብ ድርብርብ የአህጉሪቷ 
መዋቅር ዝርዝር ተገዳዳሪ ክስተቶች 
ዝቅተኛ ምርታማነት፣  ተንሸራታች 
የጉልበትና የአእምሮ ስራ ምንዳ፣ ከፍተኛ 
የወጣት ስራ አጥነት እና የሴክተሮች 
ተላላፊ ግኑኝነቶች ደካማ መሆን እና 
ሌሎችም እልባት ከልተደረገላቸው 
የተተነበየው የሰው ሀይል ብዛት 
ጅምሩን የኢኮኖሞ ጎዳና ያስቀጥለው 
ዘንድ  አፍሪካን  ይኽን ሰብአዊ የሃይል 
ክምችት ወደ ምርታማነት ልትመነዝረው 
ያስችላታል፡፡ ቁምነገሩ የዘላቂ ልማትን 
የተለያዩ መልኮችን የሚያንፀባርቅና 
የነፀብራቁን ተሸካሚ መከሰቻ  ሁኔታን 
የሚከስት መደላድል- መልካም 
አስተዳደርን እንዲሰፍን ማድረግ 
መቻል፤ ውጭያዊውና ውስጣዊ የአፍሪካ 
ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊ  አንገብጋቢ 
ጥያቄን ከመመለሷ ላይ ነው፡፡ ይኼኔ 
ነው ኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽን 
ህልው የሚሆነው፡፡

ትራንስፎርሜሽን የድህረ 2015 መሪ 
አጀንዳም ነበር፡፡ አምና የአህጉራቷ 
ርዕስ ብሔር እና መንግስታት ስለ ነገዋ 
አፍሪካ የ50 ዓመት ርዕይ ባፀደቁበት 
ዐውደ ምክክር ላይ ይፋ ካደረጓቸው 
ስድስት ዘላቂ የልማት ምሰሶዎች 
የወል አቋማቸው ውስጥ የመዋቅራዊ 
የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ጉዳይ ተራ 
ቁጥር አንድ ላይ በአብይነት ተንተን 
ተደርጎ ከፊት ገፅ ላይ ይታያል፡፡

ከጥቂት ዓመታት ወዲህ  የአፍሪካ 
ህብረት፣ የአፍሪካ ልማት ባንክና የአፍሪካ 
ኢኮኖሚ ኮሚሽን የትራንስፎርሜሽን 
የድንጋይ ማዕዘናት የሆና አፍሪካዊ 
ኢኮኖሚ ግንባታ ለማካሄድ የረዥም ጊዜ 
ስትራተጂን በጋራ ለመተግበር ፊርማ 
ተለዋውጠዋል፡፡

ከ1990ዎቹ አጋማሽ ወዲህ በርካታ 
አፍሪካ ሀገራት ተከታታይ ኢኮኖሚ 
እድገትን አስመዝግበዋል፡፡ ይኽን እድገት 
በማያቋርጥ እና ተሸጋጋሪ የልማት 
ፖሊሲና እቅድ ለማስደገፍ በትግል ላይ 
ቢሆኑም አብላጫዎቹ አሁንም ድረስ 
ለህልውናቸው ዝቅተኛ የምርታማነት 
እርከን ላይ በሚገኝ የግብርና ስልተ 
ምርት ላይ መመስረቱን ቀጥሏል፡
፡ ወደ ፋብሪካ ኢንዱስተሪአዊ አገርነት 
ለመሸጋገር የአቅም ልልነት እንዳለባቸው 
በትዝብት ውስጥ ናቸው፡፡

ወደዚህ ኢንዱስትሪአዊነት አቅጣጫ 
ለመፍሰስ ባይሳካለትም የመውተርተር 
ጥረታቸውን ከቀጠሉ አገራት ውስጥ 
ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ናት፡፡ ባለፉት 40 
ዓመታት ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ 
ኢኮኖሚ የተጓዘበት ድልድይ መሰረቱ 
ልል መሆኑ በአጠቃላይ አፍሪካ የመዋቅር 
ስንፈት እንዳለበት በማጣቀሻነት 
ይቀርባል፡፡ ይኽን ተከትሎ ቀሪው ዓለም 
በሚጓዝበት ኢኮኖሚያዊ ስበት ማዕዘን 
እራሷን ለማቅናት የተሳናትና የድህነት 
መጠኑን ለመዋቅሩ ለውጥ ግስጋሴ 
እንዳላገዛት ተስተውሏል፡፡ የመዋዕለ 
ንዋይ ባለቤቶች እምነት፣ በየጊዜው 
የሚታይ መሻሻል እና ተከታታይ 
እድገትን እውን ብታደርግም  እነኚህ 
ሀቆች የሚነግሩን ጥቅል ሀገር ውስጥ 
ምርት እድገት ብቻውን የተጋጋለውን 
የአይነት እና መጠን ምጣኔ ሃብታዊ 
እድገት ለማዝለቅ በቂ እንዳልሆነ ነው፡፡ 
ዶናልድ ከበሩካ የቀድሞ የአፍሪካ ልማት 
ባንክ ፕሬዝዳንት “GDP” (ጥቅል ሀገር 

ውስጥ ምርትን) ልትበላው አትችልም” 
ብለው ነበር፡፡ 
 
ብልህ እና የተመጣጠነ እድገት 
ትራንስፎርሜሽን ብልህ ከሆነ እና 
ከተመጣጠነ ዕድገት  ይመነጫል፡፡ 
መንግስታትም የመዋቅር ተሰባሪነትን 
አስቀርተው የብዙሃኑን ሕይወት 
የሚያሳምሩትም ከዚሁ ከብልህ፣ 
ከዘላቂና ከተመጣጠነ ዕድገት ነው፡፡

ለ20 ዓመታት ያህል አፍሪካዊያን ስለ 
ኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽን ሲነጋገሩ 
ቆይተዋል፡፡ ኬዋይ ኦሙዋኮ ዋና ፀሃፊ 
የነበሩበት የአፍሪካ ሚኒስትሮች ኮንፍረንሰ 
በ1997 ተካሂዶ ነበር፡፡ በስብሳቢነት 
በመሩት በዚህ ስብሰባ በ21ኛው ክፍለ 
ዘመን ኢኮኖሚ የወደፊቱ ብቁ ተወዳዳሪ 
መሆን የምንችለው አስፈላጊ የሆነውን  
የመዋቅር ትራንስፎርሜሽን ስናመጣ 
ነው ብለው ነበር፡፡

አሙዋኮ ይኸው ጉዳይ ከማናቸውም 
ጊዜ በላይ አንገብጋቢ እንደሆነ ያምናሉ፡፡ 
የዛሬውን ዘመን ትራንስፎርሜሽን ጥያቄ 
ልዩ የሚያደርገው በአንጻራዊነት አማላይ 
እድገትን ያስመሰከሩ አገራት እንደ 
ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ሞሪሽየስ ከብዙ 
በጥቂቱ አመራርነት የፊት ርምጃን 
ማሳየቱና ከባለ መዋዕለ ንዋይ አፍሳሽ 
የግል ባለሐብቶችን የፊተኛው ገጽ 
በመልካምነት  የመቀየሩ ነገር ጭምር 
የትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ይተገበር 
ዘንድ በሩ ሰፋ ተደርጎ ተከፍቶለታል፡፡

የእያንዳንዱ አገር ነባራዊ ሁኔታ 
ልዩነት ቢኖረውም “የአፍሪካ ማዕከል 
ለኢኮኖሚያዊ ትራንስፎርሜሽን” 
እና በ2008 የተቋቋመው የፖሊሲ 
ኢንስቲትዩት ለትራንስፎርሜሽን 
ዕውንነት ደጋፊ ስትራተጂዎችንና 
መንደርደሪያ ሃሳቦችን ለአመታት 
ሲያጠኑና ሲመራመሩ ቆይተዋል፡፡

የመንደርደሪያ ሀሳቡ “እድገት ከጥልቀት 
ጋር” ይሰኛል፡፡ ዕድገት አስፈላጊ ነው፡ 
ከዕድገቱ የሚመነጨውን ትሩፋት    
ዘላቂ ማድረግ ብቻውን ግን በቂ 
አይደለም፡፡ ጥልቀት (Depth) የአፅርኦት 
ቃል ሲሆን D- ውጪ ንግድና ምርት 
ስብጥር (Diversification of Produc-
tion and Export) E- የውጪ ንግድ 
ተወዳዳሪነት (Export Competitiveness) 
T- ቴክኖሊጂካዊ ምጥቀት (Technology 
Advances) P- የምርታማነት ግኝት( 
Productivity Gains) H- የሰው ሃይል ገቢ 
አመንጭነትና ብቁነት ችሎታ ( Human 
Well-Done) ናቸው፡፡

የአፍሪካ ትንሳኤ (Africa Rising) 
ትርክት የቀረው አለም ኢኮኖሚያዊ 
ሁኔታው አስተማማኝ ባልሆነበት 
በዛሬ ጊዜ የአፍሪካን ትራንስፎርሜሽን 
ለማፋጠን ትርክቱ ችሎታ እንዳለው 
ከተጨባጭ ተግባራት በመነሳት መረዳት 
ይቻላል፡፡ የአውሮፓና አሜሪካ  መዋዕለ 
ንዋይ ያለማመንታት ያልተነካውን 
የአፍሪካ የተፈጥሮ ሃብት በፍብረካ 
ኢንዱስትሪአዊ ዘዴ ወደ ብዙሃን ምርት 
በመቀየር ያላቸው መተማመንና በአፍሪካ 
መካከለኛ ገቢ የሚያገኙ ዜጎች  ቁጥር 
በየጊዜው ጭማሪን እያሳየ መንጎዱ 
ትራንስፎርሜሽን በአፍሪካ አይቀሬ 
መሆኑን የሚያስመለክቱ በቂ ምክንያት 
ናቸው፡፡ ብዙ ቀሪ ስራ ቢኖርም፡፡

ዕውንነት፤

ብሔራዊ ስትራተጂ በመንደፋችን፣ 
በመመኘታችንና ስለ ትራነስፎርሜሽን 
በማወቃችን እራሱ ትራንስፎርሜሽን 
እውን  አይሆንም፡፡ የፖሊሲ አውጪው፣  
የንግዱ ማህበረሰብና ብዙሃን ማህበራት 
እጅ ለእጅ ተያይዘው ትራንስፎርሜሽኑን 
የሚያቀላጥፉ የስራ አላባዊያንን  
በማይበጣጠስ አኳኃን ሲያንቀሳቅሷቸው 
ነው፡፡

ቀጣዩ ጥያቄ ግልፅ ነው፡፡ አፍሪካውያን እንዴት 
ይስሩ? የሚል ይሆናል፡፡ ምጣኔ ሀብታዊ 
ትራንሰፎርሜሽን የት እንደሚያደርሳቸው 
ምንስ እንደሚያመጣላቸው አፍሪካዊያን 
በጥቅሉ ይገነዘቡታል፡፡ 

ሰፋፊና ሜካናይዝድ እርሻዎች ላይ
ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት 

ተገለፀ

ይህ የተገለፀው አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤት 9ኛውን ዓለም 
ዓቀፍ ልዩ የግብርናና ምግብ እንዲሁም 
5ኛውን ዓለም ዓቀፍ ልዩ የቱረዝምና ጉዞ 
የንግድ ትርዒቶችን ግንቦት 8፣ 2008 
በዮድ አቢሲኒያ ባህላዊ ሬስቶራንት 
በተካሄደ ሲምፖዚየም ላይ ነው፡፡

መካናይዝድና ሰፋፊ እርሻዎች ለአግሮ 
ኢንዱስትሪው ዕድገት ሊያበረክት 
ስለሚችለው ሚና በጂማ የኒቨርሲቲ 
መምህርና በግብርና ኢኮኖሚክስ 
የፒ.ኤች.ዲ. እጩ ተመራቂ አቶ 
ወንድሙ ለገሰ ጥናታዊ ጽሁፍ አቅርበው 
ነበር፡፡   

እንደ አቶ ወንድሙ አገላለጽ 
ለኢንዱስትሪው ዕድገት በግብርናው 
ዘርፍ ትርፍ ማምረት የግድ ያስፈልጋል፡
ምክንያቱም የግብርናው ምርት ህዝብን 
መመገብ ይጠበቅበታል፤ ከዚያም 
አልፎ  ለኢንዱስትሪው ጥሬ ዕቃነት 
ግብዓት ሆኖ ማገልገል አለበት ይላሉ፡
ከዚህ በተጨማሪም ለኢንዱስትሪው 
ማሽኖችን ለማስገባትም እንደ ውጭ 
ምንዛሪ  መገኛ ምንጭ ሆኖ ማገልገል 
ይጠበቅበታል፤ አቶ ወንድሙ 
በጥናታቸው እንደጠቆሙት የግብርናው 
ዘርፍ ታዲያ ይህን ሁሉ አሟልቶ 
ለኢንዱስትው መንገድ ለመጥረግ 
ያስችለው ዘንድ በኋላ ቀር መንገድ 
የሚታረሰው አነስተኛ የገበሬዎች ማሳ 
ብቻ በቂ ስላልሆነ ሰፋፊና ሜካናይዝድ 
እርሻዎችም ያስፈልጋሉ ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ መንግስት ሰፋፊ እርሻዎችን 
ለማስፋፋት ግልጽ ፖሊሲና ስትራቴጂ 
ያለው ቢሆንም እንደሚፈለገው 
ግን እንዳልተስፋፋ አቶ ወንድሙ  
ጠቁመዋል፡፡

ኢትዮጵያ ከ74 ሚሊዮን ሄክታር በላይ 
ሊታረስ የሚችል መሬት አላት፡፡ ከዚህ 
ውስጥ እስካሁን ጥቅም ላይ ውሏል 
የሚባለው 45 በመቶ የሚሆነው ብቻ 
ነው፡፡ የሰፋፊ አዝርሻዎችን እንዳይስፋፉ 
ደግሞ በአሁኑ ጊዜ መሬት የማግኘት 
ሂደቱና ቢሮክራሲው እንደ ትልቅ ሳንካ 
ይቆጠራል ይላሉ አቶ ወንድሙ፡፡ 

ኢትዮጵያ በኢኮኖሚዋ መዋቅራዊ ለውጥ 
ለማምጣት የተለያዩ ፖሊሲዎችንና 
ስትራቴጂዎችን ነድፋ በመንቀሳቀስ 
ላይ ትገኛለች፡፡ ለግብርና ስራ ካላት 
ምቹነትና ሰፊ ለም መሬት አንጻርም 
ግብርና ለኢንዱስትሪ ዕድገት ወሳኝ 
ሚና ሊጫወት እንደሚችል ይታመናል፡
ስለዚህም ግብርና መር የኢንዱስትሪ 
ዕድገት ፖሊሲ እየተከተለች ትገኛለች፡፡ 

በመጀመሪያው የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዘመንም በተለይ 
የአነስተኛ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ 
ምርታማነትን ለማሳደግ ጥረት 
ተደርጓል፡፡ በሁለተኛው ዙር 
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ሰነድ 
ላይ በተቀመጠው የመጀመሪው 
ዙር ፕሮግራም ግምገማ መሰረት 
በአነስተኛ አርሶ አደሮች የዋና 
ዋና ሰብሎች ጥቅል ምርታማነት 
በ2002 ዓ.ም. ከተደረሰበት 
በሄክታር 15.7 ኩንታል በ2003 
ዓ.ም. ወደ 17.2፣ በ2004 ዓ.ም. 
ወደ 18.1፣ በ2005 ዓ.ም. ወደ 
18.8 ፣ በ2006 ዓ.ም. ወደ 20.2 
እና በ2007 ዓ.ም. በሄክታርወደ 
21.5 ኩንታል አድጓል፡፡ ይህም 
የአምስት ዓመታት አማካይ 
ምርታማነት በሄክታር 19.2 
ኩንታል መሆኑን ያሳያል፡፡ ይህ 
አማካይ የምርታማነት አፈፃፀም 
በዕቅዱ ዘመን የተጣለውን 
አማካይ በሄክታር የ19.4 ኩንታል 
ምርታነት የዕቅዱን 99 በመቶ 
መሆኑን ያሳያል፡፡ 

በሌላ በኩል ሲታይ ግን ሰፋፊና 
ሜካናይዝድ እርሻዎችም ትኩረት 
የተሰጣቸው ቢሆንም ከአፈጻጸማቸው 
አኳያ ግን ለሀገሪቱ የኤክስፖርት 
ገቢም ሆነ ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት 
የጎላ አስተዋጽኦ የማበርከት ደረጃ ላይ 
አልተደረሰም፡፡

በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ 90 በመቶ 
የሚሆነው የሀገሪቱ አጠቃላይ የግብርና 
ምርት የሚገኘው ከአነስተኛ የአርሶ 
አደሮች ማሳ ነው፡፡ 85 በመቶ የሚሆነው 
የሀገሪቱ ህዝብም የሚተዳደረው በዚሁ 
ነው፡፡

90 በመቶ የሚሆነው የሀገሪቱ የውጭ 
ገቢ መገኛም ኋላ ቀር በሆነ የግብርና 
የአስተራረስ ዘዴ ከሚመረት ምርት 
ነው፡፡ 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ሰነድ 
እንደሚያሳየውም ወደ ውጭ በሚላከውና 
ወደ ሀገር ውስጥ በሚገባው ሸቀጥ ያለው 
የዋጋ ልዩነት ከፍተኛ ነው፡፡ ባለፉት 
አምስት የዕቅድ ትግበራ ዓመታት 
የወጪ ንግዱ በአንድ በኩል በአለም 
ላይ በተፈጠረው የንግድ እንቅስቃሴ 
መቀዛቀዝና የዋጋ መዋዠቅ ምክንያት፤ 
በሌላ በኩል የአገራችን የወጪ ንግድ 
ምርት መጠን አነስተኛ መሆን፣ መሰረቱ 
ጠባብና በአብዛኛው በግብርና ምርቶች 
ላይ ጥገኛ በመሆኑ ሳቢያ ኢኮኖሚው 
የሚፈልገውን የገቢ እቃዎች መጠን 
መሸፈን ባለመቻሉ ጉድለቱ እየሰፋ 
እንዲሄድ ምክንያት መሆኑን ጥናቶች 
ያስረዳሉ፡፡

ለምሳሌም በ2002 ዓ.ም. የነበረው የ6.3 
ቢሊዮን የንግድ ሚዛን ጉድለት በ2007 
ዓ.ም. በጀት ዓመት ወደ 13.4 ቢሊዮን 
የአሜሪካን ዶላር ሊሰፋ እንደቻለ አሀዞች 
ያስረዳሉ፡፡ በመሆኑም ባለፉት አምስት 
ዓመታት ከሸቀጦች ወጪ ንግድ 
የተገኘው የውጭ ምንዛሪ የሸቀጦች የገቢ 
ንግድ ወጪን የመሸፈን አቅም በ2002 
ዓ.ም. ከነበረበት 24.2 በመቶ በ2007 
ዓ.ም. ወደ 18.9 በመቶ ወርዷል፡፡ ይህም 
ባለፉት አምስት ዓመታት ከወጪ ንግድ 
የተገኘው የውጭ ምንዛሪ የሸቀጦችን 
የገቢ ንግድ ወጪ የመሸፈን አቅም 
እየወረደ መምጣቱን መረጃው ያሳያል፡፡  

ወደ ውጭ የሚላከውን የግብርና 
ምርት መጠንና ስብጥር ለማሳድግና 
የውጭ ምንዛሪ ግኝቱን ከፍ ለማድረግ፤ 
ለኢንዱስትሪው ዘርፍ የጥሬ ዕቃ 
አቅርቦትንም ለማረጋገጥ ለኢንዱስትሪው 
ዘርፍ ዕድገትም የካፒታል ምንጭ 
ሆኖ እንዲያገለግል ለማስቻል ደግሞ 

በአነስተኛ ማሳ ላይ ከሚመረተው 
የግብርና ምርት በተጨማሪ ሰፋፊና 
ሜካናይዝድ እርሻዎች ትኩረት ሰጥቶ 
መስራት እንደሚያስፈልግ ጥናት 
አቅራቢው አቶ ወንድሙ ጠቁመዋል፡፡

በዚህ ረገድ መንግስት ግልጽ 
የኢንቨስትመንት ፖሊሲ እንዳለው 
የሚታወቅ ቢሆንም የፖሊሲው ትግበራ 
ግን በማነቆዎች የተተበተበ እንደሆነ 
በኢንቨስትመንት ስራ ላይ የተሰማሩ 
የግሉ ዘርፍ አባላት በየጊዜው የሚያነሱት 
ጉዳይ ነው ያሉት ጥናት አቅራቢው 
ፖሊሲው የትግበራ ችግር እንደገጠመው 
ደግሞ ከመንግስት መስሪያ ቤት የወጡ 
የአፈጻጸም መረጃዎችን ማየቱ በቂ ነው 
ብለዋል፡፡

በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዳታ 
መሰረት ከ1992 እስከ 2016 ዓ.ም. ድረስ 
11, 668 የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር 
የግብርና የኢንቨስትምንት ፐሮጄክቶች 
ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ  
2, 869 ፕሮጄክቶች ብቻ ናቸው ወደ 
ተግባራዊ እንቅስቃሴ የተሸጋገሩት፡፡ ከ75 
በመቶ በላይ የሚሆኑት ግን የማምረት  
ስራ መጀመር እንዳልቻሉ መረጃዎች 
ያስረዳሉ፡፡ ከነዚህ ፕሮጄክቶች መካከል ምን 
ያህሉ በመንግስት መስሪያ ቤቶች በኩል 
በሚፈጠር ችግር ምክንያት ስንቶቹ 
ደግሞ  በኩባንያዎቹ የራሳቸው ችግር 
ምክንያት ፕሮጄክታቸውን መተግበር 
እንዳላስቻላቸው ለጊዜው የተጠና ጥናት 
ባይገኝም ብዙዎቹ ግን በቢሮክራሲ 
ማነቆዎች ምክንያት ለመሆኑ 
በጥናቶች የታየ በመሆኑ እውነታውን 
እንደሚያሳይ አያጠራጥርም ብለዋል 
ጥናት አቅራቡው፡፡

እነዚህ ፕሮጄክቶች ያስመዘገቡት 
አጠቃላይ ካፒታል ከ15 ቢሊዮን ብር 
በላይ ነው ቢባልም ፕሮጄክቶቻቸውን 
ያልተገበሩት 75 በመቶኛውን እንኳን 
ብንወስድ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ወደ 
ማምረት ስራ ሳይገባ ቀርቷል እንደ 
ማለት ነው፡፡ በ11 ቢሊዮን ብር ካፒታል 
ሊመረት የሚችል የግብርና ምርት ደግሞ 
ለኤክስፖርቱና ለሀገሪቱ አጠቃላይ 
ጂ.ዲ.ፒ. ሊያበረክት ይችል የነበረውን 
አስተዋጽኦም እንዲሁ መገመት ይቻላል፡
፡ የነዚህ ኢንቨስትመንቶች እውነትነት 
ደግሞ ሊፈጥሩ ይችሉ የነበረው 
የኋልዮሽና የግንባር ወደፊት ኢኮኖሚያዊ 
ትስስር በተመሳሳይ በሌሎች የኢኮኖሚ 
ዘርፎች ላይ ሊያመጣ ይችል የነበረው 
በጎ ተጽዕኖም እንዲሁ ሳይገኝ ቀርቷል 
ማለት ነው በለዋል ጥናት አቅራቢው 
አቶ ወንድሙ ለገሰ፡፡ 

በተስፋ ኤጄታ

የፕሮጀ
ክቶቹ 
ብዛት

ቋሚ 
የስራ 
እድል

ፈቃድ የተሰጣቸው የግብርና ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች፤ እ.አ.አ. 
ከሐምሌ 22፣ 1992 እስከ ሚያዝያ 26፣ 2016 ዓ.ም. 

የኢንቨስትመንት ባህሪና የሚገኙበት ሁኔታ

የኢንቨስትመንት 
አይነት

አፈጻጸም የስራው እንቅስቃሴ ቅድመ-አፈጻጸም አጠቃላይ

የፕሮጀክቶቹ 
ብዛት

ካፒታል 
በብር

 ጊዜያዊ
የስራ 
እድል

ቋሚ 
የስራ 
እድል

 የፕሮጀ
ክቶች 
ብዛት

 የፕሮጀ
ክቶች 
ብዛት

 የፕሮጀክቶች 
ብዛት 

የሃገር ውስጥ

የውጭ ሃገር

ህዝባዊ

አጠቃላይ

ምንጭ፤ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እ.አ.አ. 2016 ዓ.ም.
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በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ

8ኛ የአኳካልቸር 
ዘርፍ ባለድርሻ አካላት 

ውይይት ተደረገ
በኢትዮጵያ አንድ ግለሰብ በዓመት 
ከግማሽ ኪሎ በታች አሳ ይመገባል፡፡ 
ይሁን እንጂ ሃገሪቱ ለአሳ ግብርና ስራ 
በጣም አመች የሆነ ሁኔታ አላት፡፡ በሌላ 
በኩል በዚህ መስክ ለመሰማራት የመሬት 
ጥያቄ በተለይ አዲስ ለሚጀምሩ ችግር 
አለ፡፡ በሌሎች ሃገራት አፍሪካን ጨምሮ 
ዶሮ፣ እንቁላል እና ወተት የመሳሰሉት 
በኢኮኖሚ ደካማ የሚባለው የህብረተሰብ 
ክፍል በስፋት የሚጠቀማቸው ናቸው፤ 
በኢትዮጵያ ግን እነዚህ የምግብ 
አይነቶች ለአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል 
የቅንጦት እየሆኑ የመጡበት ሁኔታ 
ይታያል፡፡ ሃርመኒ ሆቴል መጋቢት 
22፣ 2008 ዓ.ም. 8ኛው የአኳካልቸር 
ፕላትፎርም ባለድርሻ አካላት ውይይት 
ላይ የተሰነዘሩ ሃሳቦች ነበሩ፡፡ 

በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት የአግሪ-ቢዝነስ ድጋፍ 
ፕሮጀክት የተዘጋጀ መድረክ ነበር፡፡ በዕለቱ 
በኢትዮጵያ ያለው የአሳ መኖ ቢዝነስ 
ፈተናዎቹና መልካም ሁኔታ፣ የቀረሶ አሳ 
ቢዝነስ እና የአሳ ዘር በሚሉ ጭብጦች ላይ 
ዝግጅቶች ቀርበው ውይይት ተካሄዷል፡፡

ኢትዮጵያ ለአሳ ስራ ያላትን አመችነት 
በተመለከተ 15 158 ካሬ ኪሎ ሜትር 
በከፍተኛ ደረጃ ተስማሚ እና 871 731 
ካሬ ኪሎ ሜትር ደግሞ መለስ ባለ ደረጃ 
አመች የሚባል የቆዳ ስፋት ያለው ቦታ 
አላት፡፡ አመችነት የሚለካው በሚኖረው 
ውሃ መጠን /ዝናብና ከውሃ አካል 
ያለው ርቀት/፣ የመሬት በእጽዋት ያለው 
ሽፋንና የተሸፈነበት እጽዋት አይነት፣ 

መልከአ ምድር፣ የሙቀት መጠን 
እንዲሁም የአኮኖሚ መለኪያዎች /
ከመንገድ ያለው ርቀት፣ የህዝብ ብዛት፣ 
ወዘተ/ ናቸው፤ የመጀመሪያው ዝግጅት 
አቅራቢ አቶ ሁሴን አበጋዝ እንደገለጹት፡፡ 

ምንም እንኳን በአንድ በኩል በሃገሪቱ 
ውስጥ አሳ በምግብነት የሚውልበት 
መጠን እጅግ ዝቅተኛ እንዲሁም በሌላ 
በኩል ሃገሪቱ ለአሳ ግብርና ስራ አመች 
የሚባል አገልግሎት ላይ ያልዋለ ሁኔታ 
ያላት ቢሆንም ከዚህ ረገድ የተሰራው ስራ 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ አንድ ግለሰብ በአመት ከግማሽ ኪሎ 
በታች አሳ ይመገባል፤ ሃይቆች አካባቢ 
ፍጆታው እስከ 22 ኪሎ ግራም ይደርሳል፡፡

ተወያዮች እንደገለጹት፤ ዶሮ፣ 
እንቁላል፣ ወተት አይነት ምግቦች 
አፍሪካን ጨምሮ በብዙ ሃጋራት 
በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ 
የህብረተስብ ክፍሎች የሚመገቧቸው 
ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ ግን እንዚህ የምግብ 
አይነቶች ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ 
የቅንጦት ምግብ የመሆን መልክ እየያዙ 
ናቸው ብለዋል፡፡ ኢትዮጵያ እንደሌሎች 
ሃገራት ይህንን ማሳካት የማትችልበት 
ምክንያት እነደማይኖር ተጠቁሞ ችግሩ 
የሃገሪቱን የተፈጥሮ ሃብት፣ የሰው 
ሃብትና ሌሎቹንም ሃብቶች በብቃት 
አገልገሎት ላይ ለማዋል የአመራርና 
አስተዳደር ጉዳዮች በተፈላጊው መልክ 
አለመሆናቸው መሆኑ ተጠቁሟል፡፡ 
ወደ አሳ ግብርና ስራ ለመሰማራት 
በተለይ ለአዲስ ኢንቨስተሮች መሬት 

ማግኘት በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አቶ 
ሁሴን አበጋዝ በጥናታቸው ገልጸዋል፡፡ 
መንግስት መሬት አስተዳደር ላይ ያለውን 
ሁኔታ ለቀቅ ማድረግ ይኖርበታል፤ 
የሚል አስተያየት ተሰንዝሯል፡፡

የዕለቱን መድረክ ጨምሮ የሚሰሩ 
ስራዎች ተፈላጊው ድጋፍና ክትትል 
ሲጎድላቸው ይታያል፡፡ ስራን ዘላቂነት 
ባለው ሁኔታ መያዝ አለመቻል በሃገሪቱ 
ይታያል፡፡ በሌሎች ሃገራት አንድ 
ኢንቨስተር ፍላጎት እነዳለው ካሳየ፤ 
በየጊዜው ምን ላይ እንደደረሰና ምን 
እንደሚያስፈልገው ክትትልና ጉትጎታ 
በማድረግ ግለሰቡ በመበረታታት 
በመነቃቃትና የሚፈልገውን ድጋፍ በቀላሉ 
በማግኘት እንዲሰማራ ያደርጉታል፡፡ ይህ 
አይነቱ ሁኔታ ግን በኢትዮጵያ ጎድሎ 
ይታያል፤ ተወያዮች እንደገለጹት፡፡ 

አሳ ጠቃሚነቱ ለምግብ ዋስትና ብቻ 
ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ ጉዳይ 
ጭምር አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡በሌላ 
በኩል፤ እስከዛሬ ያለው አሳ የማስገር 
ልማድ ከቀጠለ ያለው ውስን አሳ 
ፈጽሞ ተማጥጦ የሚያልቅበት ጊዜ ሩቅ 
አይሆንም፤ ተብሏል፡፡

አቶ ሁሴን አበጋዝ ሲናገሩ፤ የአለም 
ባንክ አሳ ማስፈልፈያ ማዕከል ለማቋቋም 
ይፈልጋል፡፡ ይህ ግን በግሉ ዘርፍ እንጂ 
በመንግስት አማካኝነት እንዲከናወን 
አልፈለገም፡፡ ይሁን እንጂ በዘርፉ 
ጠንካራ ማህበር ባለመኖሩ ይህንን የቤት 
ስራ ለመቀበል የሚችል አካል የማግኘት 
ችግር ተከስቷል፡፡ በመሆኑም ከዚህ 
አንጻር ግንዛቤ ውስጥ ሊገቡ የሚገባቸው 
የሚባሉትን ጉዳዮች በመለየት ማቅረብ 
የሚችል ወገን የለም፡፡ በዘርፉ የተሰማሩ 

ኢንቨስተሮች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው፤ 
አቶ ሁሴን እንገለጹት፡፡

አለም ባንክ ለአሳ ማስፈልፈያ ማዕከል 
860 000 ዶላር መድቧል፡፡ ለስራው 
ግን ተስፋ የሚጣልበት አካል ባለመኖሩ 
በጀቱን ወደ ሌላ ጉዳይ ለማዛወር እያሰበ 
ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ይህንን 
ሃላፊነት ለግሉ ዘርፍ ለማስተላለፍ 
እየሰራ መሆኑን ለአለም ባንክ በመግለጽ 
ላይ ይገኛል፡፡

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት እንደዚህ አይነቱን ግንዛቤ 
መስጠት የሚችል ጥሩ ጥናት 
በማስጠናቱ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል፤ 
ሲሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል፡፡

የመድሃኒት ዘርፍ ማበረታቻ ከወረቀት አላለፈም፤ ወርክሾፕ
በተለያዩ የፋርማሲ ውጤቶች እሴት 
ሰንሰለት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችና 
ማህበራት ያሉባቸውን ችግሮች 
ለማስወገድ በአንድ ጥላ ስር በመሰባሰብ 
መንቀሳቀስ የሚያስችላቸው ትስስር 
ለመፍጠር ውይይት አደረጉ፡፡ ያሉባቸው 
ችግሮች ውስብስብ በመሆናቸውና 
ለመፍትሄው ማህበራቱ በተናጥል 
የሚያደርጉት ጥረት የተፈለገውን 
ውጤት እያስገኘ ባለመሆኑ በአዲስ አበባ 
ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ስር 
ትስስር በመፍጠር መንቀሳቀስ ጠቃሚ 
እንደሚሆን ስምምነት አግኝቷል፡፡ 
ምክክሩ ሂልተን ሆቴለ መጋቢት 13፣ 
2008 ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡  

በምክር ቤቱ ስር ትስስር መፍጠር 
በዘርፉ በተለያየ እሴት ሰንሰለት ላይ 
ያለውን ስራ ለማሳለጥ አስፈላጊነቱን 
የቃኘ የምክክር መድረክ ነበር፡፡ 
መድሃኒት ነክ በሆኑ ውጤቶች ዙሪያ 
የሚሰሩ 415 ተቋማት አሉ፡፡ እነዚህም 
በአጠቃላይ ያላቸው የገበያ ድርሻ ግን 
30% ብቻ ነው፡፡ ይህ እንዴትና ለምን 
ሆነ የሚሉትን ጥያቄዎች በማንሳት 
ዘርፉ ስላለበት ማነቆዎች የተለያዩ 
ሃሳቦችን በማንሳት በዘርፉ የተሰማሩት 
አካላት ውይይት አድርገዋል፡፡ 

ለውይይቱ መንደርደሪያ የሚሆን ዘርፉ 
ያለውን ሰፊ የሚያሰራ አቅም፤ መንግስት 
ያስቀመጣቸው ማበረታቻዎች፤ የአለም 
አቀፉ የዘርፉ ሁኔታ እንዲሁም ሌሎችን 
ጭብጦችን የዳሰሰ ዝግጅት አቅርበዋል፡፡ 
ከዝግጅቱ በኋላ ውይይት ተካሄዷል፡፡

አንድ በዘርፉ ለብዙ አመታት የሰሩ 
ግለሰብ ሲናገሩ፤ መንግስት ማበረታቻ 
አስቀምጧል ሲባል ይሰማል፤ ይህ ግን 
ከወረቀት ሊያልፍ አልቻለም፡፡ አምራቾች 
ገበያ እያጡ ነው፡፡ በሃገር ደረጃ ያለው 

የግዥ መጠን 800 ሚሊዮን ዶላር 
ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ የሃገር ውስጥ 
አቅራቢዎች ያገኙት ድርሻ ከአንድ 
ቢሊዮን ብር በታች ነው፡፡ በእንደዚህ 
አይነቱ ሁኔታ ስለማበረታቻ ማውራት 
እንዴት ይቻላል፤ በማለት ይጠይቃሉ፡፡ 
ቀጥለውም የሚከተለውን ብለዋል፡፡ 

ዘጠኝ ወራት ሙሉ ፋብሪካ የሚቆምበት 
ሁኔታ አለ፡፡ መንግስት ከግሉ ዘርፍ 
አይገዛም፡፡ ፒ.ኤፍ ኤስ.ኤ. የሚባለው 
ድርጅት ከፍተኛ ችግር እየፈጠረብን  
ነው፡፡ ፋብሪካዎች እየተዘጉ ነው፡፡ ፒ.ኤፍ 
ኤስ.ኤ. ከግሉ ዘርፍ ምርቶቻቸውን 
ላለመውሰድ ሰበብ ይፈጥራል፡፡ 75% 
ሰራተኞቻቸውን ማሰናበት ግድ 
እየሆነብን ነው፡፡ ማሽኖችን መፈታታት 
ልንጀምርን ነው፤ ብለዋል፡፡ በእንደዚህ 
አይነቱ ሁኔታ በሃገሪቱ ትልቅ ገበያ አለ 
የሚባለው ለማን ነው ትልቅ ገበያው 
ያለው፤ በማለት ይጠይቃሉ፡፡ 

ሌላ ተሳታፊ እንደተናገሩት፤ አድሎአዊነት 
አለ ብለዋል፡፡ የፋይናንስ ችግር፣ ምርት 
የመሸጥ ችግር፣ ወዘተ እንዳሉባቸው፤ 
በዘርፉ የሚንቀሳቀሱት በአንድ አይን 
እንደማይታዩ፤ ተናግረዋል፡፡

የውጭ ምንዛሪ ችግርን በተመለከተ 
የተሰነዘረው ሃሳብ የሚከተለውን 
ይመስላል፡ በቅርቡ የውጭ ምንዛሪ 
የተሰጠበት አጋጣሚ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ 
የሚሰጠው የውጭ ምንዛሪ የኢትዮጵያ 
ብር አቻው በባንክ መቀመጥ አለበት 
የሚል ትእዛዝም አብሮት አለበት፡፡ ይህም 
ማለት 20 ሚሊዮን ዶላር ለተሰጠው 
400 ሚሊዮን ብር በባንክ ማስቀመጥ 
ይጠበቅበታል ማለት ነው፡፡ ይህን 
ያህል ገንዘብ ከየት ይመጣል? በባንክስ 
ማስቀመጡ አግባብነቱስ እንዴት ቢታይ 
ነው? ሲሉ ሁኔታውን ይገልጹታል፡፡

የሃገር ውስጥ አምራቾች መድሃኒቶ 
ቻቸውን በክምችት ክፍሎቻቸው ይዘው 
መድሃኒት ከውጭ መግዛት ትርጉም 
ምን እንደሆነ ለመረዳት ያዳግታል፡፡ ይህ 
ሁኔታ ለውጭው ሃገራት ዘርፈ ብዙ 
ጥቅም የሚያስገኝላቸው ሲሆን ለሃገሪቱ 
ደግሞ በአኳያው ጉዳት እያስከተለ ነው፤ 
ሌላ ተሳታፊ እንደተናገሩት፡፡

ዝግጅት አቅራቢው የበኩላቸውን 
አስተያየት ሲሰጡ እንዳሉት፤ መንግስት 

ለግሉ ዘርፍ ድጋፍ ስለማድረግ 
በፖሊሲና በስትራቴጂ ስላስቀመጠ በህግ 
የተቀመጠው ማእቀፍ ስራ ላይ እንዲውል 
ግፊት ማድረግ ይገባል፡፡ የእለቱም 
የመስብሰብና የመወያየት አላማ ይህ 
ነው፡፡ ማህበራት በተናጠል ከሚኖራቸው 
እንቅስቃሴ ይልቅ በአዲስ አበባ ንግድ 
ምክር ቤት ጥላ ስር መንቀሳቀስ 
ውጤታማ ይሆናል፡፡ ለዚህም የፖሊሲ 
ሃሳብ  ጭምር መሰንዘር ያስፈልጋል፤ 
ብለዋል፡፡

በእለቱ ግን ለዘርፉ አግባብ ካለው 
የመንግስት አካል ለተነሱት ጥያቄዎች 
ተመጣጣኝ መልስ መስጠት የሚችል 
አካል አልነበረም፡፡ በሌላ በኩል 
ያለው ነበራዊ ሁኔታ መንግስት ጋር 
በመነጋገርና ግፊት በማድረግ ሊፈቱ 
የሚገባቸው በመሆኑ በውይይቱ 
መድረክ በሚሰነዘሩ ሃሳቦች የሚመለሱ 
ባለመሆናቸው ሊገኝ የሚችለውም ምላሽ 
ውስን እንደሚሆን መገመት ይቻላል፡፡  



 ገጽ 9              ንግድና ልማት                                                   ግንቦት 2008 ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኩባንዎችና የተለያዩ ቀጣሪ ድርጅቶች ልክ እንደ ሌሎች ሃገሮች ተወዳዳሪነታቸውን ለመጨመር ተሰጥኦ ያላቸውንና የሚተማመኑባቸውን ሰራተኞች ለመሳብ ይፈልጋሉ፡
፡ ለዚህም በርካታ ቀጣሪ ድርጅቶች ብቃትና ብዝሀነት ያላቸው ሰራተኞችን በተለይም አካል ጉዳተኞችን የመቅጠርን ጥቅም ተገንዝበዋል፡፡ ነገር ግን ኩባንያዎች አካል ጉዳተኞችን ቀጥሮ 
በማቆየት ረገድ ተግዳርኦቶች እየገጠማቸው አንደሆነ ይስተዋላል፡፡ በርግጥም ተያያዥ ህግጋቶችን በመተግበር፣ የስራ ቦታን ተደራሽ በማድረግና አካል ጉዳተኞችን አካታች የሆነ የስራ 
አካባቢን ለመፍጠር ለሰራተኞች ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድ  ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች እየገጠሟቸው እንደሆነ እሙን ነው፡፡ አብዛኞቹም ቀጣሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ከኢትዮጵያ 
ውጭ ካሉ ኩባንያዎች በዘርፉ እውቀትንና መልካም ተሞክሮዎችን ሊቀስሙ ይችላሉ፡፡ 

ግሎባል ቢዝነስ ኤንድ ዲስኤቢሊቲ ኔትዎርክ

ቀደም ሲል ከላይ በተገለጹት ምክንያቶች እ.ኤ.አ. በ2010ዓ.ም. የአለም የስራ ድርጅት ዘርፈ ብዙ ኢንተርፕራይዞችን፣ ቀጣሪ ፌዴሬሽኖችን እና የአካል ጉዳተኛ ማህበራትን 
ያካተተ ግሎባል ቢዝነስ ኤንድ ዲስኤቢሊቲ ኔትዎርክ የተባለውን ጥምረት እንዲቋቋም አድርጓል፡፡ ይህም ጥምረት የተቋቋመው አካል ጉዳተኝነትን በስራ ገበታ ላይ የሚያስተናግዱበት እና 
አካል ጉዳተኝነትን ያካተተ ስትራቴጂያዊ የቢዝነስ ዕቅድ በማዘጋጀትና ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ድጋፍ ለመስጠት ያስችል ዘንድ ነው፡፡ የአለም አቀፍ ጥምረቱ መልካም ተሞክሮን ብዝሀነት 
ባለው የቢዝነስ ማህበረስብ ውስጥ የቢዝነስ ለቢዘነስ የእውቀት ሽግግርን የሚያመቻች እና የጥምረቱን አባላት ፍላጎትና ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ ምርትና አገልግሎትን ለማሳደግ 
የሚያግዝ ነው፡፡ ይህም ጥምረቱን ብቸኛው አካል ጉዳተኝነትን በስራ ገበታ ላይ ማካተትን ትኩረት ያደረገ አለም አቀፋዊ ጥምረት ያደርገዋል፡፡

የኢትዮጵያ ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት 

በኢትዮጵያም ሀገር በቀል ግብረ-ሠናይ የልማት ድርጅት የሆነው ኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለአካል ጉዳተኞች ሙያዊ ስልጠናንና አካቶ ስራን በማስተዋወቅና 
በማመቻቸት ረግድ በንቃት በመስራት ላይ ሲሆን መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ቀጣሪ ድርጅቶች ጋርም አብሮ በመሰራት አካል ጉዳተኞች የስራ ላይ ልምምድ እንዲያደርጉና የስራ እድል 
እንዲያኙ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በኢትዮጵያ ለአካል ጉዳተኞች የስራ ዕድልን በስፋት ለማሳደግና ኩባንያዎች የስራ ሀይላቸውን ብዝሀነትን ለመጨመርና ብቃት ያላቸውን አካል ጉዳተኛ 
ግለሰቦች ለመቅጠር አስፈላጊ ጥረቶችን በማድረግ እና ምቹ የስራ አካባቢ እንዲፈጠር ኢሲዲዲ የኢትዮጵያን ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት ለማቋቋም ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወተ 
ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያው ጥምረት የአለም የስራ ድርጅት አካል እንደሆነው የአለም አቀፉ ጥምረት አካልጉዳተኝንትን በቢዝነስ ውስጥ ያለውን ብዝሀነት በመጨመር በእውቀት ልውውጥ፣ በጋራ ስራ፣ 
የአባላቶችንና የሰራተኞችን ቴክኒካዊ ችሎታ በማሳደግ እና ማህበራዊ ሀላፊነትን በመወጣት ረገድ ለውጥ እንዲመጣ ይሰራል፡፡ ጥምረቱ በሰራተኞች መካከል መከባበርና የአካታችነት ባህል 
እንዲዳብር፣ ሴትና ወንድ አካል ጉዳተኞችን ቀጥሮ የማቆየትንና ሙያዊ እድገት እንዲፋጠን አበክሮ ይስራል፡፡ ጥምረቱ አካል ጉዳተኝነትን በቢዝነስ ውስጥ በማካተት ዙሪያ ጥሩ ግንኙነት 
መፍጠር ማለትም አካል ጉዳተኞችን እንደ ሰራተኛ፣ደንበኛና የንግድ ሸሪክና ባለድርሻዎች እንዲሁም ውጤታማ የቢዝነስ ሰዎች አንደሆኑ ግንዛቤ ያስጨብጣል፡፡

የጥምረቱ ጠቀሜታዎች 

ጥምረቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሁሉም ኩባንያዎችና ድርጅቶች ክፍት ሲሆን የአባልነት ጠቀሜታዎች ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶች ተደራሽ እንዲሆኑ ገፀ ምድራዊ እና አካቶ ቅጥርን 
አስመልክቶ የኦዲት ስራ ማከናወን፣ በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ ሰራተኞች የግንዛቤ ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግን፣ ኩባንያዎችና ድርጅቶች ከአካል ጉዳተኞች ጋር የተያያዙ ግላዊ ሚስጥሮችን 
መጠበቅ የሚያስችሉ ጽሁፎች ማግኘትን፣ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ የቢዝነስ ዕቅድ ለማዘጋጀትና ምርትና አገልግሎቶች የአካል ጉዳተኞችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ እንዲሆን ምክር ማግኘትን 
እንዲሁም መልካም የቢዝነስ ተሞክሮዎችን እውቅና እንዲሰጣቸው ማደረግን ያካትታል፡፡ 

ለበለጠ መረጃና የጥምረቱ አባል መሆን ለሚፈልጉ፡-
ኢሲዲዲ
ወ/ት ፍሬህይወት ስዩም 
ስልክ ቁጥር፡- 251-114-700014/165859 
ሞባይል፡- +251-910-466718
በተጨማሪም በሊንክድኢንና ፌስቡክ ገጾቻችን ይከታተሉን::
እንዲሁም www.ecdd-ethiopia.org ላይ የአባልነት ምዝገባ ያድርጉ:: 

የኢትዮጵያ ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት

7ኛው የቅመማ... (ከገጽ 3 የዞረ)

ምርቶችና አገልግሎቶች በገፍ ወደ 
ገበያ ሲወጡ ተቀባይ ሊኖራቸው 
ይገባል፡፡ የምናመርተው ምርትና 
የምንሰጠው አገልግሎት ለሚፈለገው 
ጉዳይና አላማ ብቁ ሲሆን ተቀባይነትን 
ማግኘት ይቻላል፡፡ በተለይ ጃፓናውያን 
ከጥራት ፈላስፋ ጆሴፍ ጁራን ወስደው 
በተግባር ያረጋገጡት ጽንሰ ሀሳብ ነው፡፡ 
ደረጃዎች በተለያየ መንገድ ፍላጎትን 
ይተረጉማሉ፡፡ አንድ ምርት ወይም 
አገልግሎት ማሟላት የሚገባውን 
መስፈርት ያስቀምጣሉ፡፡ ስለዚህ ያንን 
መስፈርት በትክክል ስናሟላ አገልግሎቱ 
ወይም ምርቱ ለሚፈለግበት ጉዳይ ብቁ 
ሆነ ማለት እንችላለን፡፡ 

ሶስተኛው የተሰጠው ጽንሰ ሀሳብ 
ትርጉም ጥራትን በሁለንተናዊ መልኩ 
ከማሟላት ብቃት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
በሁለንተናዊ መልኩ ስንል አንድ ምርት 
ወይም አገልግሎት ሊያሟላው የሚገባ 
በርካታ መስፈርቶች ይኖራሉ፡፡ እነዚህን 
በርካታ መስፈርቶች ቅድሚ በመለየት 
ከዚያ ድርጅታዊ ግንዛቤን ከፍ በማድረግ 
መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያስችል 
አደረጃጀት በመፍጠር በአሰራር ሂደት 
ወቅት ተገቢውን ቁጥጥር በማድረግ 
ወደ ስኬት ማምጣት ይጠበቅብናል፡
፡ የአንድን ምርት ወይም አገልግሎት 
የጥራት መስፈርቶችን በከፊል በማሟላት 
ለሚፈለገው ጉዳይ ብቁ ማድረግ አይቻልም፡
፡ ስለዚህ ምርትና አገልግሎት በሀገር 
አቀፍ ደረጃ ይሁን በአለም አቀፍ ደረጃ 
ተቀባይነትን እንዲያገኝ ከተፈለገ ከምርቱ 
ወይም ከአገልግሎቱ ጋር ተያያዥ የሆኑ 
በርካታ መስፈርቶችን ለይቶ መፈጸምን 
ይጠይቃል፡፡ አንዱን ወይም ሁለትን ብቻ 
መፈጸም ብቁ ሊያደርግ አይችልም፡፡ 

የደረጃ ዝግጅት ስራ በተለይም አንድን 
ችግር ለማስወገድ ወይንም ችግር 

እንዳይከሰት ለመከላከል በጋራ እና 
በስምምነት የሚደራጅ ሰነድ እና ከዚያም 
ስልጣን በተሰጠው አካል ጸድቆ ሲተገበር 
ችግርን ለመፍታት የሚያስችል ነው፡
፡ ለዚህ የተለያዩ ምሳሌዎችን መስጠት 
ይቻላል፡፡ ለምሳሌ የትራፊክ መብራት 
አለም አቀፍ ደረጃ ነው፡፡ በአለም አቀፍ 
የደረጃዎች ድርጅት የተዘጋጀ ነው፡፡ 
አረንጓዴ፤ ቢጫ ቀይ በየትኛውም አለም 
ብንሄድ የሚያስተላልፉት መልዕክት አንድ 
ነው፡፡ ሊከሰት የሚችለውን የትራፊክ 
ምስቅልቅል በአለም ላይ በእነዚህ በሶስት 
ቀለሞች ብቻ ለማርገብ፤ ለማስቀረትና 
ለመከላከል ተችሏል፡፡ ስለዚህ ደረጃዎች 
ሲዘጋጁ በቅድሚያ የሚመለከታቸውን 
አካሎች ፍላጎቶች መሰረት አድርገው 
በጥናት ይዘጋጃሉ፤ ደረጃዎች ከተዘጋጁ 
በኋላ ተግባራዊ ለሚያደርጓቸው አካሎች 
እንዲዳረሱ ይደረጋሉ፡፡  ደረጃዎቹ 
የደረሷቸው አካሎች ደግሞ በደረጃዎቹ 
መሰረት ሲፈጽሙ መጀመሪያውኑ 
ከፍላጎት የመነጩ በመሆናቸው በገበያ 
ውስጥ በቀላሉ ተቀባይነትን ያገኛሉ፡
፡ ስለዚህ ደረጃ መሰናክልን በማስቀረት 
ሀገራዊና አለም አቀፍ ንግድ ፍሰት 
የተሳካ እንዲሆን ለማድረግ ያስችላል፡፡ 
ደረጃዎችን ሳንጠቀም ስንቀር አስቀድሞ 
የተለየን ፍላጎት እንደገና ለመለየት ጥረት 
እናደርጋለን፡፡ እሱ ደግሞ ለከፍተኛ ወጪ 
ሊዳርገን ይችላል፡፡

ደረጃዎች በተለይ ኢንዱስትሪ ምርቶችን 
ስናመርት የተለያዩና በርካታ ጥቅሞች 
ያሏቸው ከዚህ ውስጥ አንዱ ጥራት 
ልውውጥን ማቀላጠፍ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል 
ወረቀት መጠኑ የተለያየ ነው፡፡ ለምሳሌ 
ኤ4 ለቢሮ አገልግሎት የምንጠቀምበት 
ከአንዱ ሃገር ፕሪንተሩ ከሌላ ሃገር ሆኖ 
አንዱ ሌላውን አንብቦ መሰናክል ሳይፈጠር 
ለምንፈልገው አላማ ይውላል፡፡ ስለዚህ 
ይኸ በአለም አቀፍ ደረጃ ቢዝነስ በእንዳንዱ 

ሀገር የየራሱ የወረቀት መጠን ቢኖረው ኖሮ 
አንችልም ነበር፡፡ የየራሱ የኮምፒውተር 
ሲስተም ቢኖረው ኖሮ ወይም የፕሪንቲንግ 
ሲስተም ቢኖር ኖሮ አንዱ ሌላውን ተናቦ 
ንግድ ትክክለኛ ፍሰት እንዳይኖረው መሰናክል 
በሆነ ነበረ፡፡ ስለዚህም የኛም ጥረት እኮ 
ሌሎች እንዲያነቡን ለማድረግ መሆን አለበት፡
፡ የኛን ምርት በማንኛውም ተጨባጭ ሁኔታ 
ከአለም አቀፍ መስፈርቶች ጋር አጣምረን 
ከሌሎች ጋር ተስማምቶ ስራ ላይ እንዲውል 
ማስቻል ነው፡፡ 

ሌላው የተለያዩ ኮምፒውተሮች እርስ 
በርሳቸው ሊናበቡ ይችላሉ፡፡ የህክምና 
ባለሙያዎች መድኃኒት ሲያዙ 
የታካሚውን ክብደት መሰረት በማድረግ 
ነው፡፡ ክብደቱን ደግሞ የሚመዝኑበት 
ሚዛን ትክክለኝነቱን እምነት በመጣል 
ነው፡፡ እንዴት እምነት መጣል ይችላሉ? 
በአለም አቀፍ ደረጃ መሰረት ነው፡፡ 
ስለዚህ ይህ ደረጃ ህክምናን ውጤታማ 
ሊያደርግ የሚችለው ወጥ በመሆኑ  
ነው፡፡ አለበለዚያ ህክምናው ራሱ ጎጂ 
ሊሆን ይችላል፡፡

የተለያዩ ብሎኖች በተለያዩ ሃገራት በቀላሉ 
አንዱ ከሌላው ጋር ሊሰራ ይችላል፡፡ ግራፊክ 
ምልክቶች እንዲሁ በጣም ትልቅ አቅም 
አላቸው፡፡ ለምሳሌ ምርት በዚህ አቅጣጫ 
መቀመጥ አለበት፡፡ ምርቱ መነሳት ያለበት 
ከዚህኛው አቅጣጫ ነው፡፡ ተሰባሪ ነው 
በጥንቃቄ ያዙት፤ እርጥበት እንዳይነካው፤ 
ከፍተኛ ሙቀት እንዳያገኘው፤ ወዘተ፡፡ የጥራት 
ስርዓት እነዚህንና በርካታ ደረጃዎችን ተግባራዊ 
አድርጓል፡፡ በሚመረቱት ምርት ማሸጊያዎች 
ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡አለበለዚያ ምርቶች 
በአያያዝ ምክንያት፤ በመጫን፤ በማራገፍ፤ 
በማከማቸት፤ በብዙ ወጭ የተመረተው 
ምርት ብልሽት ሊገጥመው ይችላል፡፡ 
ለዚህም ድርጅታዊ ግንዛቤንም መፍጠር 
ይገባል፡፡

የደረጃዎች አዘገጃጀት ሂደት አለም አቀፋዊ 
ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃ ይከናወናል፡፡
የብሔራዊ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ይከናወናል፡፡ አህጉራዊ ደረጃዎች ለምሳሌ 
አፍሪካ አህጉራዊ ደረጃዎች፤ የአውሮፓ 
የደረጃዎች ዝግጅት እያልን በአህጉራዊ 
ፍላጎቶችን ለማስጠበቅ ሲባል እነዚህ 
ደረጃዎች ይዘጋጃሉ፡፡ በተለያዩ ዘርፎች 
ይዘጋጃል፡፡ በግብርና፤ በኢንጂነሪንግ፤ 

በጤና፤ በጨርቃጨርቅ፤ በኬሚካል 
ኢንዱስትሪ በትምህርት የደረጃ ዝግጅት 
ስራ ይከናወናል፡፡ በተለያዩ ደረጃዎች፤ 
የምርት፤ የማሸጊያ ወ.ዘ.ተ ደረጃዎችን 
በማዘጋጀት አሰራራችንና የአሰራር 
ውጤቱን ለሚፈለገው ጉዳይ ብቁ 
ማድረግ እንችላለን፡፡
 

 ከጥራትና ደረጃ ጋር ... (ከገጽ 2 የዞረ)

እስኪመረት ድረስ ታክስ አይጠየቅም፡፡ 
የኤክሳይስ ጉዳይ የሚነሳው ከተመረተ 
ባኋላ ነው፤ ያሉ ሲሆን ደረሰኝ 
ያለማግኘት ችግርን በተመለከተ 
የሚከተለውን ብለዋል፡፡

እቃ ሲገዙ በህጉ መሰረት የተከፈለበት 
ማስረጃ ደረሰኝ መያዝ ያስፈልጋል፤ 
የተባለው ያለደረሰኝ የመሸጥ ነገር 
ያጋጥማል፤ እንዲሁም እውቅና 
ያልተሰጣቸው ፋክቱር ገበያ ላይ 
ይታያሉ፡፡ በርበሬንና ሽሮ አይነት 
ምርቶችን በተመለከተ አምራቹ 
በሚያዘጋጀው ቫውቸር መሰረት ግብይቱ 
እንዲካሄድ ተደርጓል ብለዋል፡፡ ማለትም 
ደሰረሰኝ ሊቀርብባቸው የማይችሉ 
የገበሬውን እቃዎች በተመለከተ መፍትሄ 
ተቀምጧል፤ መረጃውን በባለስልጣኑ 
ድረ ገጽ መመልከት ይቻላል ብለዋል፡፡

ለምሳሌ፤ ጥራ ጥሬ ተጨማሪ እሴት 
ታክስ አይመለከተውም፤ ይሁን እንጂ 
ምርቱ ሆቴል ሲደርስ ተጨማሪ 
እሴት ታክስ ይጣልበታል፡፡ ለተጨማሪ 
ማብራሪያ ነፃ ስልክ መስመር 8199 
መጠቀም ይቻላል ብለዋል፡፡

የኤክሳይ ታክስ ቀጥተኛ ባለመሆኑ ተጠቃሚ 
ነው የሚከፍለው ያሉትን በተመለከተ 
አንድ ተሳታፊ ምርቱ ላይ ወጪ 
በተጨመረበት መጠን ተወዳዳሪነትን 
ስለሚጎዳ አምራቹ ከራሱ ለመክፈል 

ይገደዳል፡፡ ከህብረተሰብ የመክፈል አቅም 
ጋር መጣጣም ይኖርበታል ያሉ ሲሆን 
በማከልም ግብር በማንሳት ማበረታታት 
ይገባል ብለዋል፡፡ እንዲሁም፤ አዲስ 
ህግ እየወጣ ስለሆነ የሃገር ውስጥ 
አምራቾችን ለማበረታታትና ከውጭ 
ከሚገባው ምርት ጋር መወዳደር 
እንዲቻል አድርጎ መቅረጽ ያስፈልጋል 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 

ቅመማ ቅመም በመቀመርና ኤክስፖርት 
በማድረግ የተሰማሩ ግለሰብ ሲናገሩ፤ 
የተቀመጠው የታክስ ማበረታቻ ጥሩ 
ነው፤ ነገር ግን በተግባር ሲንቀሳቀሱ 
የሚታየው ሁኔታ የተለየ ነው፤ 
በማለት የተናገሩ ሲሆን አያያይዘውም፤ 
አገልግሎት ፍለጋ ሲኬድ የመንግስት 
ቢሮዎች ሰው የለባቸውም፤ ውይም ሰው 
ቢኖርባቸውም የማያስተናግዱ ሰዎች 
የሚታዩበት ናቸው፡፡ እንዲሁም መስሪያ 
ቤቶች በቅንጅት ከመስራት ይልቅ 
የተበጣጠሰ አሰራር ያላቸው መሆኑ 
ችግር ፈጥሮብናል ይላሉ፡፡ እንደዚህ 
አይነት ሁኔታ ሲታይ አለመፈተሹና 
ክትትል አለመኖሩ ከችግሩ የሚወጣበትን 
መንገድ በጣም የራቀ ያደርገዋል፤ 
ብለዋል፡፡  ይህ በእንዲህ እንዳለ 
8ኛው የዘርፍ የምክክር መድረክ ቴፒ 
ከተማ በሚገኘው የኢትዮጵያ ግብርና    
ምርምር ኢንስቲቱዩት ፋርሚድ ጽ/ቤት 
ተካሂዷል፡፡
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ኢትዮጵያ በታክስና... (ከገጽ 6 የዞረ)

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን በቅርቡ ለመገናኛ ብዙሃን 
ይፋ ባደረገው መረጃ ሀገሪቱ ከ1996-
2006 ዓ.ም በነበሩት አስር ዓመታት 
ውስጥ የወጪና ገቢ ንግድ ደረሰኞችን 
ሆን ብለ በማዛባትና ወጪን በማናር 
በገቢና ወጪ ንግድ ማጭበርበር ወንጀል 
ሀገሪቱ 26 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ገቢ 
አጥታለች፡፡ 

ከዚህ ውስጥ ደረሰኝ በማጭበርበር 
የታጣው ገንዘብ መጠን 19.7 ቢሊዮን 
ዶላር እንደሚገመት ባለሥልጣኑ 
ጠቁሞ፣ ይህም ሀገሪቱ በዓመት ከ5-10 
ከመቶ የሚሆነውን የኢኮኖሚ ድርሻዋን 
በዚህ መንገድ እያጣች እንደምትገኝ 
ያሳያል ብሏል፡፡ 

ከላይ ከቀረጥ ነጻ መብትና ከታክስ 
ማጭበርበር ጋር በተያያዘ የተጠቀሱ 
መረጃዎች በሀገሪቱ መዋዕለ ንዋያቸውን 
አፍስሰው ሕጋዊ ፈቃድ አውጥተው 
ታክስና ግብር ከፍለው ለዜጎች ተጫማሪ 
የሥራ ዕድል ፈጥረው የሚንቀሳቀሱትን 
ነጋዴዎችንና አምራች ኢንዱስትሪዎችን 
ለኪሳራ ከመዳረጉ ሌላ ተስፋ ቆርጠው 
ከገበያ እንዲወጡ የሚገፋፋ እኩይ 
ተግባር መሆኑን መገመት አያዳግትም፡፡ 

በሌላ በኩል የአፍሪካ አገሮችን ሰለባ 
እያደረገ ያለውን የታክስ ማጭበርበር 
ስልታዊ አካሄድን የሚቃወመውና 
በቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት 
ታቦ ምቤኪ የሚመራው ከፍተኛ ፎረም 
ትራክኢት ስቶፕኢት ጌትኢት በሚል 
ርዕስ ይፋ ባደረገው መረጃ ከአፍሪካ 
በተለያየ የማጭበርበሪያ ዘዴ እየሸሸ 
የሚገኘው የገንዘብ መጠን በዓመት ከ60 
ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ እንደሆነ 
ገልጿል፡፡

እንደ ከፍተኛ ፎረሙ ጥናት መሰረት 
ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ ከ2010 ጀምሮ 
በየዓመቱ ከ10 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር 
በላይ ገንዘብ በታክስ ማጭበርበር፣ በገቢና 
ወጪ ንግድ ማጭበርበር፣ የወጪና ገቢ 
ንግድ ደረሰኞችን ሆነ ብሎ በማዛባትና 
ወጪን በማናር እንዲሁም ሽያጭን፣ 
በማሳነስ፣ በውጭ በሕልውና ከሌላቸው 
እህት ኩባንያዎች ግዥ ስለመፈጸሙ ፣ 
ዕዳ ስለመከፈሉ በሚጠቅሱ የማታለያ 
ተግባራት ሀገሪቱ ለብዙ አንገብጋቢ 
ጉዳዮች ታውለው የነበረውን ከፍተኛ 
ገንዘብ እያጣች ትገኛለች፡፡ 

ጥናቱ ኢትዮጵያ እንዲህ ያለው 
የማጭበርበሪያ ዘዴ ሰለባ ባትሆን ኖሮ 
አብዛኞቹን የተባበሩት መንግሥታት 
ድርጅት የሚሊኒየም የልማት ግቦችን 
ለማሳካት የፈጀባትን 13 ዓመታት 
ወደ 9 ዓመት ያሳጥርላት እንደነበር 
ጠቁሞአል፡፡ 

በጥናቱ መሰረት ከአፍሪካ በተለያዩ 
የማጭበርበሪያ ስልቶች በየዓመቱ ከፍተኛ 
ገንዘብ በማጣት ቀዳሚዋ አገር ናይጀሪያ 
ስትሆን ግብፅ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ ፣ 
አንጎላ ፣ አልጀሪያ ፣ ኮተዲቯር ፣ ሱዳን 
ኢትዮጵያና ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ 
እንደ ቅደም ተከተላቸው አስሩ ዋና ዋና 
አገሮች ሆነዋል፡፡ ከሁሉ የሚያስገርመው 
በኢኮኖሚ የበለጸጉ፣ ለድሃ አገሮች፣ 
ብድርና ርዳታ የሚሰጡና ለጋሽ በመባል 
የሚታወቁት አገሮች ከእነዚህ የአፍሪካ 
አገሮች በሕገወጥ መንገድ ተመንትፎ 
የሚሸሸውን የሕዝብ ሀብት ተቀብለው 
የሚያኖሩ መሆናቸው ነው፡፡

በዚህ ቀዳሚዋ ዩናይትድ ስቴትስ 
አሜሪካ ስትሆን፣ ቻይና፣ ሕንድ፣ 
ስፔን ፣ ፈረንሣይ፣ ጃፓን፣ ጀርመን ፣ 
ደቡብ ኮሪያና ሜክሲኮ ሌሎች ተቀባይ 
አገሮች ናቸው፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለም 
ኢትዮጵያ ከወጪ ንግድ የምታገኘው 
ገቢና ከውጭ ለምታስገባው ሸቀጥ 
የምታወጣው ወጪ ከዓመታዊ ሀገራዊ 
ምርት 20 በመቶውን መያዙ የኢኮኖሚ 
ዕድገቷን ክፉኛ እየጎዳው መሆኑን 
በዘርፉ ጥናት ያደረገ ተቋም ገልጿል፡፡ 

በቅርቡ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት 
ክልላዊ የኢኮኖሚ ምልከታ (Inter-
national Monetary fund regional 
economic outlook) እ.ኤ.አ.  በ2015 
ይፋ ያደረገው አንድ መረጃ ኢትዮጵያን 
ጨምሮ በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን 
ኢኮኖሚ እየታፈታተነ ያለው ከፍተኛ 
ችግር ወደ ውጭ ከሚላኩ ምርቶች 
የሚገኘው ገቢና አገሮቹ ከውጭ 
ለሚያስገቡአቸው ሸቀጦች በሚከፍሉት 
ገንዘብ መካከል ያለው ልዩነት ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየሰፋ መምጣቱን ይጠቁማል፡፡ 

ከሰሃራ በታች ባሉ አስር የአፍሪካ  
አገሮች ማለትም በሌሶቶ፣ በሳኦቶሜና 
ፕሪንቺፔ ፣ በሲሼልስ፣ በኬፕቨርዲ፣ 
በላይቤሪያ፣ በኮሞሮስ ፣ በብሩንዲ፣ 
በሞዛምቢክ ፣ በጋምቢያ እና በኢትዮጵያ 
ላይ ጥናት ያካሄደው ተቋም ኢትዮጵያ 
በንግድ ጉድለት ከተዘፈቁት አገሮች 
በ10ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ገልጿል፡፡ 

ከአገሮቹ መካከል አራቱ ውቅያኖስ ውስጥ 
የሚገኙ ትናንሽ ደሴቶች ሲሆኑ ሌሶቶ 
ብሩንዲና ጋምቢያ ደግሞ ከኢትዮጵያ 
ጋር ሲነጻጸሩ በሕዝብ ብዛትም ሆነ በቆዳ 
ስፋት እጅግ አነስተኛ ናቸው፡፡ 

እ.ኤ.አ. በ2014 ዓ.ም ብቻ ኢትዮጵያ 
ወደ ውጭ ከላከቻቸው የግብርናና ሌሎች 
የወጪ ምርቶች ሽያጭ፣ ከ3 ቢሊዮን 
የአሜሪካ ዶላር ጥቂት የዘለለ የውጭ 
ምንዛሬ ገቢ ስታገኝ በዚያው ዓመት 
ከውጭ ወደ ሀገሯ ያስገባቸው ምርቶችና 
ሸቀጦች ከ15 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር 
በላይ አስወጥተዋታል፡፡ ይህ የሚያሳየው 
የንግድ ጉድለቱ 12 ቢሊዮን ዶላር 
መድረሱን ነው፡፡ 

ይሄ የገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን 
አለመመጣጠንና ጉድለት በሀገሪቱ 
በአሁኑ ወቅት ለተከሰተው የውጭ 
ምንዛሬ እጥረት ዓይነተኛ ምክንያት 
መሆኑን የገንዘብ ድርጅቱ ጠቁሞ፣ 
ሁኔታውን ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ባንክ ልዩ ልዩ መመሪያዎችንና 
የአሰራር ሥርዓት እንዲዘረጋ ማስገደዱን 
አመልክቷል፡፡  

ለንግድ ጉድለቱ የግል የውጭ ምንዛሬ 
አስተላላፊዎችና የአገልግሎት ሻጮች 
የሚፈጥሩት ያልተገባ ሥራም 
አስተዋጽኦ ያለበት ቢሆንም ጉድለቱ 
እ.ኤ.አ በ2009 ከነበረበት 15.8 በመቶ 
አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት (GDP) እ.ኤ.አ 
በ2014 ወደ 20 በመቶ ማሻቀቡን ጥናቱ 
ያሳያል፡፡ የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ 
(ኤክስፖርት) ዘርፍ እንዲያሸቆለቁል 
ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ባለው ደካማ 
የሎጂስቲክስ አገልግሎት አቅርቦት፣ 
የንግድ ዕቃዎች ዋጋ መናር የተንዛዙ 
ሕጋዊ ፎርማሊቲዎች የማክሮ ኢኮኖሚክ 
ፖሊሲው ድጋፍ ዝቅተኛ መሆንና የግሉ 
ዘርፍ ያለማደግና የአቅሙ ውስንነት 
ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

ይህንን ክፍተት ለማጥበብና የንግድ 
ጉድለቱን ለማስተካከል መንግሥት 
በዘርፉ ለተሰማሩ ላኪዎች ትርጉም 
ያለው የልማት ድጋፍ በማድረግና 
ያለባቸውንም የፋይናንስ ውስንነት ብድር 
በማመቻቸት በገቢና በወጪ ንግድ 
መካከል ያለውን ጉድለት ማስተካከል 
እንዲሁም የኢንቨስትመንት ፍሰቱን 
ደረጃ ማስፋት እንደሚጠበቅበት ድርጅቱ 
ምክረ ሃሳብ አቅርቧል፡፡ 

የሀገሪቱን ገቢ የመሰብሰብና የገቢና 
የወጪ ዕቃዎችን የመቆጣጠር ሥልጣን 
የተሰጠው የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለሥልጣን ፣ ታክስና ግብር 
የሚያጭበረብሩትን ለሕግ እያቀረብኩ 
እያስቀጣሁ ነው፤ ጉቦና ምልጃ 
የሚጠይቁ ሰራተኞችን እያባረርኩ፣ 
ተቋሙን ከኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት 
እያጠራሁ ነኝ፤ እያለ ባለበት ወቅት 
ሀገሪቱ በየዓመቱ እየተመዘበረች ያለው 
ከፍተኛ ገንዘብ እጅግ የሚያስቆጭና 
ዕድገቷንም ወደ ኋላ የሚጎተት ነው፡፡
 
ከሁሉ የሚገርመው የባለሥልጣኑ 
ሰራተኞችና ኃላፊዎች ፣በየጊዜው ቃል 
እየገቡ አሁንም ከታክስ አጭበርባሪዎች 
ጋር፣ በመሞዳሞድ የሀገሪቱን አንጡራ 
ሀብት ለግል ጥቅማቸው ማዋላቸውን 
አለመተዋቸው ነው፡፡ 

መንግሥት በሀገሪቱ የተንሰራፋውን 
ሙስና ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም 
አስተዳደር ችግር በቁርጠኝነት ለመፍታት 
በከፍተኛ የማጥራት ሥራ ላይ ባለበት 
ወቅት ሕግና ሥርዓት የሌለ በሚመስል 
ሁኔታ ጥቂት ኃላፊነት የጎደላቸው 
ራስ ወዳዶች፣ የሀገሪቱን ዕድገት 
ለማቀጨጭ፣ ወደ ውጭ እያሸሹ ያለው 
ሀብትና ከግብርና ከታክስ መንግሥት 
ማግኘት የነበረበትን ገቢ የሚያሳጡ 
ቀበኞችን አንድ ሊላቸውና እጃቸውንም 
ሊያሳርፍ ይገባል፡፡      

ዓለም ዓቀፍ ፋይናንሺያል ሬፖርቲንግ 
ስልጠና ተሰጠ

ዓለም ዓቀፍ ፋይናንሺያል ሪፖርቲንግ 
ስታንዳርድ /IFRS/ ስልጠና ለፋይናንስ 
ክፍል ሃላፊዎች ተሰጠ፡፡ ስርዓቱ 
የአካውንቲንግን አሰራር ቀላል 
የሚያደርግና በፋይናንስ ስቴትመንት 
ውስጥ ምን መጨመር እንዳለበትና 
እንደሌለበት የሚመራ ነው፡፡ የዚህም 
ስርዓት ግብ በመላው ዓለም ተመሳሳይ 
ስርዓት ማስፈን ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓት ግን 
ይህ ተመሳሳይነት አይታይም፡፡ አዲስ 
አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር 
ቤት /አ.አ.ን.ዘ.ማ.ም./ ሃርመኒ ሆቴል 
ሚያዝያ 4፣ 2008 ዓ.ም. ባዘጋጀው 
ስልጠና ሂደት ላይ የተጠቆሙ ሃሳቦች 
ናቸው፡፡

አ.አ.ን.ዘ.ማ.ም. ለንግዱ ማህበረሰብ ጠቃሚ 
የሆኑን ጉዳዮች በመለየት ተገቢ የሆነውን 
ድጋፍ ለማህበረሰቡ ያደርጋል፡፡ መንግስት 
የፋይናንስ ሪፖርት ደረጃ አውትቶ በተግባር 
ለማዋል በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ይህም 
ስርዓት አስገዳጅ ሆኖ ወደ ንግዱ ማህበረሰብ 
ከመምጣቱ በፊት ምክር ቤቱ የእለቱን 
ስልጠና በማዘጋጀት የንግዱን ማህበረሰብ 
አባላት እየመጣ ላለው አሰራር ዝግጅት 
እንዲያደርጉ ግንዛቤ የመፍጠርና አቅም 
የመገንባት ስራ ይሰራል፡፡

በዚህ የፋይናንስ ስቴትመንት አሰራር 
ጀርባ ያለው ጉዳይ ኢኮኖሚያዊ እቅምን 
ማሳየት እንዲሁም የኢኮኖሚያዊውን 
እንቅስቃሴ ውጤት ማሳየት ነው፡፡ የI-
FRS ስርዓት ተገዥ መሆን ሁሉንም 
የስርዓቱን ደረጃዎች መተግበርን፣ 
አተረጋጎሙን እና ተነጻጻሪውን የጊዜ 
ሰንጠረዥ /ከራሱና ከሌሎች ድርጅቱ 
ጋር / መቀበልን ያካትታል፤ አሰልጣኙ 
እንደገለጹት፡፡ 

ኩባንያዎች ለዳይሬክተሮች ቦርድ 
እንዲሁም ለሌሎች አካላት የፋይናንስ 
ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ አለባቸው፡

በተጨማሪም፤ ለተለያዩ አካላት 
የሚቀርበው ሪፖርት ተመሳሳይ 
እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ 

ለአንድ ሃገር የራሱ የሆነ የስርዓቱ አቻ 
በመንደፍ ተግባር ላይ ማዋል ይቻላል፡፡ 
ይህ ሲሆን ግን IFRS ሊባል አይችልም፡፡ 
በዚህ ለመጠራት ስርዓቱን ሙሉ በሙሉ 
የተቀበለ መሆን ይኖርበታል፡፡

በአሁኑ ሰዓት ከመቶ በላይ ሃገራት 
የIFRSን ስርዓት እየተጠቀሙበት 
ሲሆን፤ ሁሉም የአውሮፓ ህብረት 
ሃገራት እ.አ.አ. ከ2005 ዓ.ም. አሰራሩን 
መጠቀም ጀምረዋል፡፡ ኢትዮጵያ በበኩሏ 
የIFRSን ስርዓት መጠቀም እንድትችል 
የ847/2014 የፋይናንስ ሬፖርት 
ማድረጊያ አዋጅ ያወጣች ሲሆን 
በተጨማም የኢትዮጵያ አካውንቲንግና 
ኦዲቲንግ ቦርድ አቋቁማለች፡፡ በሂደት 
ሁሉም ሃገራት የIFRSን ስርዓት 
በተግባር እንደሚያውሉት ይታመናል፡
፡ የአሜሪካ ኩባንያዎችም ስራ ላይ 
ያውሉታል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ አዋጁ 
ስራ ላይ የሚውልበት ቀን እ.አ.አ. 
ታህሳስ 5፣ 2014 ዓ.ም. ነው፡፡ የጊዜው 
ማእቀፍ አምስት አመት ነው፡፡

በእለቱ የተሰጠው ስልጠና 
ከሚያካትተው፤ IFRS ለአነስተኛና 
መካከለኛ ንግድ ድርጅቶች /ከሙሉ 
በሙሉ የIFRS ስርዓት በተነጻጻሪ/፣ 
በኢትዮጵያ በስራ ላይ የዋለው አሰራርና 
የIFRS ስርዓት ልዩነት እንዲሁም 
ጊዜያዊ የአሰራር ስርዓት የሚሉትን 
የሚጨምር ነበር፡፡ 

ለIFRS ስርዓት መዘርጋት እንቅፋት 
ከሆኑት ውስጥ ሃገራቱ የየራሳቸው 
የሆነ የፋይናንስ ስርዓት ያላቸውና 
ያንኑ ይዘው መቀጠል ፍላጎት ያላቸው 
በመሆኑና ይህም ለIFRS ወደዚያ ሃገር 

በመስፍን ዘገዬ

መተዋወቅ ችግር መፍጠሩ አንዱ ነው፡፡ 
የIFRS ስርዓትን ከመጠቀም የሚጠበቀው 
ለውጦች አንዱ አቀራረብ ነው፡፡ በእለቱ 
በማሳያነት በአሰልጣኙ የቀረቡት 
ፋይናንስ ስቴትመንቶች የIFRS ስርዓት 
ባህሪያት የላቸውም፡፡ የIFRS ስርዓት 
ኦዲት ለማድረግ የሚስማማ ሲሆን 
ይህንንም አሰልጣኙ በማሳያ ያብራሩ 
ሲሆን፤ ቀጠል አድርገውም፤ እንደዚህ 
አይነቱን ፋይናንስ ሪፖርት ማን ከቁም 
ነገር ሊወስደው ይችላል ሲሉ በመጠየቅ፤ 
በተለምዶ የሚዘጋጁት የፋይናንስ 
ስቴትመንቶች ሊይዙ የሚገባቸውን 
ነገሮች የሚይዙ እንዳልሆነ ጠቁመዋል፡፡ 

የእለቱን ስልጠና ጨምሮ መሰል 
አገልግሎት የሚሰጠው ግራንት ቶርንቶን 
የተባለው ኩባንያ ተወካይ የበኩላቸውን 
አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ ደረጃን መተግበር 
ቀላል ጉዳይ አይደለም፡፡ ዓለም በየጊዜው 
እያነሰች ነው፡፡ ደረጃን መጠቀም በጣም 
አስፈላጊ ነገር ነው፤ ይሁን እንጂ ይህንን 
ማድረግ ብዙ ፈተናዎች አሉበት፡፡ 

ከነዚህም አንዱ ግንዛቤ የመፍጠር 
ጉዳይ ነው፡፡ ምክንያቱም የስርዓቱ 
ፋይዳ ምን እንደሆነና ለሚተገብረው 
ኩባንያ ምን እንደሚያስገኝ መረዳት 
ያስፈልጋልና ነው፡፡ የቴክኖሎጂ ጉዳይ 
ደግሞ ሁለተኛው ነው፡፡ ቴክኖሎጂ 
አንድን አሰራር የማምጫና የመተግበሪያ 
መሳሪያ ነው፡፡ ይህም ገንዘብ፣ ጊዜ፣ 
ድካምን ይጠይቃል፤ እነዚህን ማቅረብ 
ደግሞ በእርግጠኝነት ይቻላል ማለት 
አይደለም፡፡ ሶስተኛው ፈተናው፤ ስርዓቱን 
ለመዘርጋት እርዳታ የሚያደርገውን 
አማካሪ የመምረጥ ጉዳይ ነው፡፡ ይህም 
አማካሪ ስርዓቱን መረዳት የሚችል ብቻ 
መሆን የለበትም፤ ወደ መሬት ማውረድና 
በስራ ላይ ማዋል የሚችል ጭምር 
መሆንም ይገባዋል፤ ብለዋል፡፡  

ሌሎች አሉ የሙያዎች ድጋፎችም አሉ፡፡ 
እንደ ንግድ ም/ቤት የእናንተ ድርጅትም 
የሚሰራው ስራም አለ፡፡ የማስተማር 
ስራም አለ፡፡ የሙያ ማህበራትም 
እንዳንዱ ቢዝነስ ውስጥ የሚገቡ ዝም 
ብሎ ከአየር ላይ የመጣ አይደለም፡፡  
በህጉ ላይ ተደራቢ ሆነው ለኮርፖሬት 
ገቨርናንስ የሚያገለግሉ ብዙ ነገሮች 
አሉ፡፡ እኛ ጋ ትልቁ ችግር የነበረው 
ላለፉት አመታት  የንግድ ህጋችን  
መሰረት አልያዘም፡፡ ብዙዎቻችን 
ተጠራርተን ካምፓኒ እናቋቁማለን፡፡ 
እናስመዘግባለን፡፡ በቃ፡፡ ግን ካምፓኒ 
ሲቋቋም  ተጠያቂነት ያስፈልገዋል፡፡ 
የግል ኩባንያም ቢሆን፡፡  በየአመቱ 

የሰራኸውን ስራ ለሚመለከተው 
ክፍል ማቅረብ አለበት፡፡ እኔ ከታክስ 
መስሪያ ቤት ውጭ የሚቀበል ያለ 
አይመስለኝም፡፡ 

ማቅረቢያውም መንገድም ገና አሁን 
ነው እየተሰራ ያለው፡፡ ከዚያ ውጭ 
ፈቃድ የሚሰጡ ሰዎች ምን ሰርታችኃል  
እንዴት ነው እንቅስቃሴያችሁ ተብሎ 
ፋይል አይደረግም የኩባንያዎች 
እንቅስቃሴ፡፡ ህጋችን ላይ አለ ግን አሁን 
ይኸን የሚያስፈጽም አካል ባለመኖሩ 
ግለሰቦች እንደፈለጉ  የመፈንጨት 
ሁኔታ አለ፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ በርከት ያሉ ሰራተኞችን 
አሁን መጥቼ ካየሁት ከጠበቅኩት በላይ 
ነው እርስዎ ቢሮ ውስጥ ያገኘሁት፡፡ 
እና እርስዎ ደግሞ ያው የድርጅቱ መሪ 
ነዎት፡፡ እንዴት ነው ግን ድርጅትዎን 
የሚመሩት ወይም የአመራር ፍልስፍናዎ 
ምንድነው? 

አቶ ሰለሞን፡ እንግዲህ ያው እኛ በርካታ 
ሰራተኞች አሉን፡፡ ወደ 85 ሰራተኞች 
ናቸው፡፡ የኛ አገልግሎት የዕውቀት 
አገልግሎት ነው፡፡ የዕውቀት አገልግሎት 
በምንሰጥበት ጊዜ  መሪው ማለት እኔ ብቻ 
አይደለሁም መሪዎቹ ሌሎች ሸሪኮቼም 
አሉ፡፡  እና እኔ ተከተለኝ ወይም ደግሞ 
ኮሄርሲቭ  የሚባለው ወይም ፈላጭ 

 ለኩባንያ ... (ከገጽ 5 የዞረ)

ወደ ገጽ 11 ዞሯል
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ይህንን ትራንስፎርሜሽን የተሰኘውን 
ጉዳይ ሌሎች  አገራት በተለይም  
እስያውያን እየከወኑት ይገኛል፡፡ 
የአፍሪካ ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን 
ማዕከል ተመራማሪዎች አጠናን 
ውስጥ ትራንስፎርሜሽንን ማስመልከት 
የጀመሩ አገራት ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ 
ሞውሪሺየስ ኬንያና ሌሎችም ናቸው 
ሲል የጥናታቸውን ውጤት በተለያዩ 
ጊዜ ገልጸዋል፡፡

የአፍሪካ አገራት በጉያቸው ያዘሉት 
የልዩነት አድማስ ከመልክዐ ምድራዊ 
አቀማመጥና አቀማመጡ ያመጣው 
የተፈጥሮ ሃብት ክምችት እስከ 
ታሪኩ፣ የህዝብ መዋቅር እና አኗናር፣ 
የአስተዳደር ዘይቤ፣ የሰው ሃይልና 
መሰረተ ልማት አውታሮች  ድረስ 
ይዘልቃል፡፡ 

በአንድ አገር ውስጥ ስራ ላይ የዋለ 
ስልተ አሰራር በሌላው አገር ቅቡልነቱ 
በአብዛኛው የማይሳካበት መነሻ በነኚህ 
በተለያዩ ንቡር ተጨባጭ ሁኔታዎች  
የተነሳ ነው፡፡ ኢኮኖሚያዊ ሽግግር 
ለማምጣት እየታተረ የሚገኘው “አፍሪካ 
ትራነስፎርሜሽን ማዕከል” የጥናት ጉዞ 
ውስጥ የታመነበት ገዘፍ ያለው አቋም 
አፍሪካዊያን የሀገረ ገመና ጓዳቸውን 
ስሌት ያካተተ መሆኑን እንደሚገባው 
ያስተነክራል፡፡

የሆነው ሆኖ በአፍሪካ የተከወኑ 
ምርምሮችና በተቀረው ዓለም 
በትራንስፎርሜሽን ጥናት እና ትግበራ 
ወቅት ከታየው ጠንካራ፣ ደካማ፣ ዕድል 
እና የፈተና ጎኖች  ትምህርት በመቅሰም  
በአፍሪካዊያን አኗኗር ውስጥ ተማክሎ 
እንዲሰሩባቸው የተቀመሩ እሳቤዎች 
አምስቱ እንደሚከተለው ተዘርዝረዋል፡፡

1ኛ. አፍሪካ ዕቅድ ሊኖራት ይገባል፡
የትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂውን 
የሚሾፍር ምሁራን፣ ሲቪክ ማህበራት፣ 
ባለሃብቶችና መንግስታት የሚነጋገሩበት 
መድረክ በማዘጋጀት ብሔራዊ ርዕይ 
ያለው የልማት ምክረ ሀሳብ ማሰናዳት፤
2ኛ. አፍሪካ የተረጋጋች መሆን 
ይኖርባታል፡፡ ትራንስፎርሜሽን የረዥም 
ጊዜ ሒደት ነው፡፡ ሃያ ወይም ሰላሳ 
አመት ሊፈጅ ይችላል፡፡ የዘወትር 
የስትራቴጂ ለውጥ ወይም የፖሊሲ 
መታወክ የእድገት ግስጋሴን ከመግታቱ 

ባሻገር አለመተማመንን ይፈጥራል፡፡ 
አገር እንዳይረጋጋ የማድረግ ዕድልም 
አለው፡፡ ርዕይ ፖለቲካን ሊሻገረው 
እንደሚገባ ልብ ይሏል፡፡

3ኛ. አፍሪካዊያን በጋራ መስራት 
አለባቸው፡፡ ጠንቀቅ ያለ ንቁ የሆነ 
የመንግስት- የግል ትብብር የኢኮኖሚያዊ 
ትራንስፎርሜሽን አስኳል ነው፡፡ ይህ 
ማለት በመንግስት እና በንግዱ ማህበረሰብ 
መሐከል የሚቋቋመው ግንኙነት መሰረቱ 
የሚጋሩት ፍላጎት ስላላቸው በመሆኑ 
አንዳቸው ያለ አንዳቸው ህልው ሊሆኑ 
አይችሉም፡፡

4ኛ. አፍሪካ በቅርበት ማስተባበር 
አለባት፡፡ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች 
ኤጀንሲዎችና ተቋማት ውስጣዊ 
መዋቅራቸው እና ቅንብራቸው  
በቅንጅት እንዲሰራ የማስተባበር ስራን 
አፍሪካ ለአፍታም እንኳን ቸል ልትለው 
አይገባም፡፡ አንድ ትራፊክ ፖሊስ 
የሚሰራው አይነት ስራ የማስተባበርን 
ስራ ከሚታወቅ አንድ ግለሰብ ወይም 
ተቋም ተለምዶአዊ አስተሳሰብ መቀየር 
ከአፍሪካዊያን ይጠበቃል፡፡

5ኛ. አፍሪካ በመንግስት ተግባር 
ላይ ማተኮር አለባት፡፡ ውጤታማ 
ትራንስፎርሜሽን የመንግስትን 
ታታሪነት ይፈልጋል፡፡ በተለይም 
የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ አመራር 
በንድፈ ሃሳብም በተግባርም ህልው 
ማድረግ አለባት፡፡ መንግስት በንግድና 
ኢንቨስትመንት አንቀሳቃሹ የግል 
ሴክተር  በቂ የመላወሻ ስፍራ ማዘጋጀት 
አለበት ነው፡፡ ትራንስፎርሜሽንን የግል 
ገንዘብ ማድረግ የሚቻለው በመንግስት 
ብቻ ወይም በግል ዘርፍ ጥረት ብቻም 
አይደለም፡፡ በሁለቱም ቅንጅት እንጂ፡፡

“አፍሪካ ትነሳለች” ትርክት ለሰሚው 
ሀሴትን የሚመግብ የሚያነሳሳም ነው፡፡ 
መፈክሩን መሬት ለማስነካት ከጥግ እስከ 
ጥግ ተጠራርቶ በመቀመጥ በጠረጴዛ 
ዙሪያ በመቀመጥ ከሚደረግ ውይይት 
በሚመነጭ ሁሉን አቀፍ መግባባት ላይ 
ተመስርቶ የሚገኝ ፍሬ ነው፡፡ የዕውቀት 
ትክክለኛነት  ብቸኛው መመዘኛ ተግባር 
መሆኑ ሳይዘነጋ ለማለት ነው፡፡ መልዕክቱ 
በጋራ እንስራ መልካም እንድናጭድም 
ነው፡፡

በተለያዩ አካባቢዎች ይሰሩ የነበሩ 
ነጋዴዎች ቦታቸውን ለልማት እንዲለቁ 
ሲደረግ ዓላማውን በመቀበል የለቀቁ 
ቢሆንም፤ ለታሰበው ዓላማ ሳይውል 
ቦታዎቹ ለሌሎች ግለሰቦች እየተሰጠ 
የተባለው ልማት ሳይሆን ነጋዴው 
የተከለከለውን ስራ ሲሰሩበት እየታየ 
ነው፡፡ የፈረሰ ቦታ ላይ አዳዲስ ሰዎች 
እየነገዱ ነው፡፡ ለዘመናት የሰሩ 
ነጋዴዎችን በማጥፋት አዲስ ነጋዴ 
እየተፈጠረ ያለ ይመስላል፤ በውይይቱ 
የተስተጋባ ሃሳብ ነበር፡፡ 

የካሳ ኮሚቴ ውስጥ እነኳን የነጋዴውን 
ፍላጎትና ህመም ማንጸባረቅ የሚችል 
ወኪል ከማስገባት ይልቅ ለልማት 
የተነሱት ነጋዴዎች የማያውቋቸው 
ሰዎች በኮሚቴው ውስጥ ወሳኝ ድርሻውን 
ይዘው ይታያሉ፡፡ ይህም ሌላ ተጨማሪ 
ችግር ፈጠረ፡፡  

ከዚህ ባሻገር አገልግሎት በመስጠት 
ረገድም ያለው ውጣ ውረድ ሌላው 
የተነሳ ችግር ነው፡፡ መንግስት ፓብሊክ 
ሰርቪሱን ብቃት ያለውና ስራ መስራት 
የሚችል ማድረግ ይገባዋል፡፡ ሙያንና 
ሙያተኛውን ማዕከል ያደረገ አካሄድ 
ሃገራዊ የልማት ግብን ውጤታማ 
ለማድረግ ቁልፍ ጉዳይ መሆኑ መገንዘብ 
ይገባል፡፡ የአስተዳደር ስራ የአመራር ስራ 
ሙያ ክህሎት ልምድ ይጠይቃል፡፡ ይህ 
ደግሞ ሃገርንም ልማትንም ይጠቀማል፤ 
ተወያዮች እነዳሉት፡፡   

መንግስት ስለዚህ ችግር ሁሉ ያውቃል፤ 
መረጃ አለው፡፡ አሰራሩና አፈጻጸሙ ግን 
ሲሻሻል አይታይም፡፡ ይህም ችግሩን 
የበለጠ አሳሳቢ ያደርገዋል፡፡ ስራው ሲተች 
ነዋሪዎች ቅሬታ ሲያሰሙ ችግሮችን 
ሲጠቁሙ ምላሽ ካልተሰጠና ማስተካከል 
ካልቻለ የጉዳዩ አሳሳቢነት ከፍ ይላል፡፡ 
የንግዱ ማህበረሰብም ሆነ የህዝብ ጥያቄ 
መንግስትን በህገ መንግስቱ እንዲተዳደር 
የመጠየቅ ነው፡፡

ህገ መንግስቱን በሚጻረር መልክ 
በፖሊሲና በደንብ ላይ በመመስረት ያለው 
አካሄድ አግባብ አይደለም፡፡ የመንግስት 
ዋናው መገለጫም ህገ መንግስቱ ነውና፤ 
አጽእኖት የተሰጠው ሃሳብ ነበር፡፡ 

ነጋዴው የከተማውን ልማት 
አይቃወምም፤ ለሃገርም እድገት ወሳኝ 
እንደሆነም ይገነዘባል፡፡ ይሁን እንጂ 
አብዛኛው ነጋዴ በእድሳቱ ሂደት ብዙ 
ችግሮች እያጋጠመው ስለሆነ በጩኸት 
ላይ ነው፡፡ አፈጻጸሙ መሰረታዊ ችግር 
አለበት፡፡ አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤት ባሉት ህጎችና 
በመሬት ባለው አፈጻጸም ላይ ተመስርቶ 
ነው ጥናቱን ያካሄድነው፡፡ ምክር ቤቱ 
ከአዲስ አበባ መስተዳደር ጋር መግባቢያ 
ሰነድ የተፈራረመ በመሆኑ በእለቱ 
የተነሱትን ጉዳዮች ጠቅለል በማድረግ 
ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር 
ለመወያየት በዝግጅት ላይ ነው፡፡ 

ከተማ ልማቱ ... (ከገጽ 1 የዞረ)

ቆራጭነት የሚባለው አይሰራም እኛ 
አሳታፊ ወይም ዲሞክራሲያዊ ነው 
በስታይል ከወሰድከው፡፡ ግን ስታይሎች 
በተለያየ ጊዜ የተለያየ ቦታ ይሰራሉ፡፡ 
አንድ ስታል አይደለም የምትከተለው፡
አብዛኛውን ዘጠና በመቶውን 
የምትከተለው አሳታፊ (ፓርቲሲፓቶሪ) 
ነው፡፡ እያንዳንዱን ባለሙያ ልትሰማው 
ይገባል፡፡ እያንዳንዱ ሰው በጎ አስተዋጽኦ 
አለው እኛ ጋ፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ መርህ ላይ እንዲያው 
ምናልባት በመርህ ለሚገዛ፤በመርህ 
ለሚያምን ወይም ደግሞ በዚህ 
በአስተዳደርና በመሪነት በቂ ዕውቀትና 
ግንዛቤ ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ ሰዎች 
መምራት በጣም ቀላል ነገር ነው፡፡ ከተለያየ 
ቦታ፤ ከተለያየ ሳይኮሎጂ ከተለያየ ሁኔታ 
ወስጥ የሚመጣን ሰው ቅድም እንዳሉት  
አንድ አይነት መንገድ አንከተልም ብለው 
ያሉኝም ነገር አለና ፡፡

አቶ ሰለሞን፡ እንደቢዝነሱ ይለያያል፡፡
ቢዝነስና አንድ የሚሊተሪ አዛዥ ወይም 
ደግሞ ሚሊተሪ ውስጥ ያለ ኮማንደር 
ዲሞክራቲክ ስታይል እከተላለሁ ቢል 
ላይሆን ይችላል፡፡ እነዚህ ስታይሎች እኔ 
አሁን በማውቀው የተለያዩ ሊደርሺፕ 
ስታይሎች ሁሉም እንደወቅቱ ሁኔታ 
ላይ መጠቀምን ይፈልጋሉ፡፡ ለምሳሌ 
ድርጅቶች ችግር ላይ እያሉ በዚያ ጊዜ 
አውቶሪታሪያን መሆን ሊያስፈልግ ይችል 
ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ድርጅቱ እየወደቀ 
እያለ በዚያ ጊዜ አሳታፊ የምንለው 
ላይሰራ ይችል ይሆናል፡፡ ምክንያቱም 
ድርጅቱን ለማዳን አስፈላጊው ሁሉ 
መደረግ ስላለበት ነው፡፡ በዚያን ጊዜ 
ኮሄርሲቭ ወይም አውቶሪታሪያን 
ስታል(coercive or authoritarian 
styles) መጠቀም የግድ ሊሆን ይችላል፡፡ 
ቻምበር ቲቪ፡ እንዲያው ዕቃ መሸጥ 
በጣም ቀላል ነገር ነው፡፡  ዕውቀት 
መሸጥ ግን ትንሽ ከበድ የሚል ነገር 
ይመስለኛል፡፡ ያን ዕውቀት የሚሸጥ 
አካልን መምራት በራሱ ደግሞ ፈታኝ 
ነገር ይመስለኛል፡፡  እዚህ ላይ ያለዎት 
አስተያየት፡፡

አቶ ሰለሞን፡ አዎ ዕውቀት መሸጥ ከባድ 
ነው በእርግጥ፡፡ ለውጥ የሚያመጠው 
ግን ያ ነው፡፡  በድርጅቶች አሰራር ላይ 
ለውጥ የሚያመጣው ያ ነው፡፡ ያለህን 
ሲስተም እያሰባሰብከው እንደ ሙያ 
አመራርህ ነው ብዙ ቦታ ዘልቆ ሊወስድህ 
የሚችለው፡፡  እኛ ግን አሁን ሀገራችን 
ውስጥ ብዙ ቦታ የምንሰጠው በሚታየው 
ነገር ላይ ነው፡፡ ዕውቀት የሚታይ ነገር 
አይደለም፡፡ ግን አሁን ችግሩን እያየነው 
ነው፡፡ የሁለት ቢሊየን የሶስት ቢሊየን ብር 
ፋብሪካ እንገነባለን፡፡ ነገር ግን ያን ፋብሪካ 
ለማንቀሳቀስ ለፋብሪካው ካወጣነው 
አስር በመቶውን እንኳን አናወጣም፡፡ 
ማነጅመንቱን ወይም ደግሞ ፋብሪካውን 
ለመምራት የሚያስችል ወጪ አናወጣም፡፡ 
በዚህ ምክንያት ፋብሪካዎች ወይም ደግሞ 
ድርጅቶች ያሰቡትን የደከሙትን ውጤት 
እያገኙ አይደለም ማለት ነው፡፡ አትዮጵያ 
ውስጥ ደግሞ ይኸ ትልቅ ችግር ነው፡
፡ እና የዕውቀት ቢዝነስ መሸጥ በእርግጥ 
እንዳልከው ቀላል ነገር አይደለም፡፡ 

ስለዚህ የገበያው ችግር ባለበት ሁኔታ 
ውስጥ ነው ያለነው፡፡ አንደኛ ምንድነው 
እኛ ጋ ያሉን ህጎች በተለይ መንግስት 
ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ሚና ነው ያለው 
ሁሉም ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ 
የበለጠ ትልቅ ሚና አለውና ለምሳሌ 
የዕውቀት ቢዝነስ ፕሮክውርመንቶች 
አሉ፡፡ ልክ እንደ ማንኛውም ሰርቪስ 
ይገዛል፡፡ ልዩነት የለውም፡፡ የእቃና 
አገልግሎት ግዥ ሲገዛ ዕውቀትም ልክ 
እንደ ዕቃ ነው እየታየ ያለው፡፡ 

ይህ አደጋ አለው፡፡ ሌሎች ሀገሮች ላይ 
የፕሮፌሽናል ሰርቪስ የሆኑት ቢዝነሶች 
ለብቻ ነው የሚታዩት፡፡ አገዛዛቸውም 
ለየት ይላል፡፡ ልክ እንደ ዕቃ የምትገዛው 
ከሆነ ይኸ ለሁሉም ቻለንጅ አለው፡፡ ይኸ 
የገባቸው ድርጅቶች አሁን ብቅ ብቅ እሉ 
ነው፡፡ በተለይ ከውጭው አለም ወደዚህ 
ለኢንቨስትመንት እየገቡ ያሉ ድርጅቶች 
የመጀመሪያ ስራቸው ባለሙያ ሳይዙ 
ወደ ቢዝነስ አይገቡም፡፡ስለዚህ እኛ 
አብዛኛውን ሰርቪስ እየሰጠን ያለነው 
ከነዚህ ጋር የተያያዘ ቢዝነስ ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ እንዲያው እንደ 
ኩባንያዎቻችን ብዛት ለረጅም ጊዜ የቆዩ 
ኩባንያዎች አሉ፡፡ አሁን ደግሞ እንደገና 
እየፈሉ ያሉ ኩባንያዎች አሉ፡፡ ይኸ 
በራሱ መልካም ነው፡፡ እንደነዚህ ብዛት 
ቢሆን ኖሮ የዕውቀት ግዥው እጅግ 
በጣም ከፍ ያለ ሊሆን ይገባ ነበር ብዬ 
አምናለሁኝ እኔ በግሌ እና እንዲያው 
እዚህ ለግንዛቤውም ማየት ብንችል፡፡

አቶ ሰለሞን፡ የኩባንያዎች ማደግ 
እንግዲህ ዕውቀት ቀላል ሚና 
አይጫወትም፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ውድድሩ ገና ስለሆነ 
ገንዘብ እየሰራ ለምን ገንዘብ ያወጣል፡
፡ በቀላሉ ገንዘብ መስራት የምትችል 
ከሆነ ብዙውን ጊዜ ኖውሌጅ ሰርቪስ 
ያጠናነው ለውድድር አሰራርህን ዘመናዊ 
እንዲታደርግ ነው፡፡ እኛ ጋ ትልቁ ነገር 
ማምረት ነው፡፡ 

ያመረተው ሁሉ ይሸጣል፡፡ ስለዚህ ይኸ 
ነገር ገና ውድድሩ ባልበዛበት ሁኔታ 
ላይ የዕውቀት አግልግሎቱ አብሮ ነው 
የሚያድ    ገው፡፡ አንዱ የውድድሩ 
ሁኔታ ይመስለኛል፡፡ ሌላው የግንዛቤ 
ጉዳይ ነው፡፡ ለትልቅ ኩባንያዎች 
የግንዜቤ ጉዳይ ነው፡፡ እንደ ወጪ ነው 
የሚያዩት፡፡ ሌላው ትላልቅ ኩባንያዎች 
አካባቢ የቀጠሩት ማናጅመንቱ የዕውቀት 
ሰራተኛ ነው፡፡ ስራውንም፤ ማሰቡን 
ማነጅመንቱ ይሰራል ብሎ የማሰብ 
ጉዳይም አለ፡፡ ማነጅምንቱ ዕውቀት 
ሊኖረው ይችላል፡፡ ግን ጊዜ የለውም፡፡
እኛ የምናስፈልገው ማነጅመንቱ ጊዜ 
ስለሌለው ድጋፍለመስጠት ነው፡፡ 

እንዲሁም ደግሞ ማነጅመንቱ የሌለው 
ግንዛቤ እኛ ጋ አለ፡፡ ብዙ ስራ ስለምንሰራ፡
ይኸ እኛ ጋ ገና አላደገም፡፡ አሁን ግን ለውጥ 
አለ፡፡ ምክንያቱም ለውጦች አሉ፡፡ ግን 
አሁን እንደ ቅርብ ሀገሮች እንደ ጎረቤት 
ሀገሮቻችን እንደ ኬንያ፤ እንደ ደቡብ አፍሪካ 
ግን አይደለም፡፡ ኬንያ ውስጥ ያለ ባለሙያ 
ድጋፍ ልትንቀሳቀስ አትችልም፡፡ ኩባንያዎች 
ጋ ፊት ለፊት ማነጀሮች ልታይ ትችላለህ፡፡ 
ከጀርባው ግን የተለያዩ ባለሙያዎች ድጋፍ   
ያደርጋሉ፡፡ እዚህም  አሁን ከማነጅምንት 
ውጭ ሌላ አቅም የመጠቀም ግድ እያለ 
ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ የግል ዘርፍ ኩባንያዎችም 
ረጅም ዕድሜ አላቸው እዛ፡፡ 
የውጭዎቹም ኩባንያ አቋቁመው ረጅም 
ጉዜ የቆዩበት ነውና ይኸም ጠቅሟቸዋል 
ማለት ይቻላል? 

አቶ ሰለሞን፡ አዎ እንግዲህ ትንሽ 
አሰራራቸውም ለየት ይላል፡፡ 
ኩባንያዎቻቸውም ብዙ ሴክተሮቻቸውም 
ለውጭ ኢንቨስትመንት ክፍት ናቸውና 
ውድድሩም ቀላል አይደለም፡፡ ከነሱ እኛ 
ደግሞ የምንበልጥበቸው ብዙ ነገሮች 
አሉ፡፡ ግን እኛ ለውጥ እንፈራለን፡፡ 
በግለሰብ ደረጃም፡ በማህበረሰብ ደረጃም 
አዲስ ነገር ለመቀበል ገና ነን፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ ከለውጡ ጋር አብሮ 
የሚመጣውን ቻለንጅ የመፍራት ሁኔታ 
አለ ማለት ነው፡፡

አቶ ሰለሞን፡ አዎ፡፡ ከዚያ ፍራቻ 
የተነሳ ደግሞ ድርጅት ይወድቃል፡፡፡
አካባቢያዊ ሁኔታ ሲቀየር ራሳችንን 
ከዚያ ለውጥ ጋር ካላስተካከልነው 
ድርጅት ወድቃል፡፡ ትናንትና አለ 
የምትለው ድርጅት ዛሬ የለም፡፡ በአለም 
ላይም ኢንዲሁ ነው፡፡ ስለዚህ ብልጥ 
ሆነህ ያ ድርጅት ባለበት ጊዜ አብረህ 
ማሳደግ ነው እንጂ ያለብህ ድርጅቱን 
በቋሚነት ይዘህ መቀመጥ አትችልም፡፡
ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ድርጅት 
ስወድቅ አንሰማም ምክንያቱም ውድድር 
ስለሌለ፡፡ ወይም ከተሰማ በጅምላ ነው 
የሚጠፋው፡፡ የወደቁ ድርጅቶችም አሉ 
የምናውቃቸው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ የውጭዎቹ እንኳን 
መውደቅ አይደለም ትንሽ ኪሳራ 
እንኳን ሲደርስ በጣም እንደሚራገብ 
የታወቀ ነው፡፡ ሚዲያዎቹ በሙሉ 
ነው የሚረባረቡበት በተለይ በቢዝነስ 
ሚዲያዎቹ መነጋገሪያ ይሆናል፡፡

አቶ ሰለሞን፡ እነሱ ጋ ያው ኃላፊነት 
ስላላቸው የህዝብ ገንዘብ ነው 
የሚጠቀሙት እና ህጉም ጠበቅ ያለ 

ነውና እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው 
እይታ ስር ነው ያለው፡፡ እኛ ጋ ግን 
አስተሳሰባችን ካልቀየረን ያለንን ቢዝነስ 
ይዘን የምንቀጥል አይመስለኝም፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ እንግዲህ  ዛሬ ያየነው 
ዕውቀት ነገ ተለዋጭ ነው፡፡ በማህበረሰቡ 
ስለ ልቦናም በጣም ፈጣን የሆነ አለም 
ውስጥ ነው ያለነው፡፡ የዛሬ አስር አመት 
የያዝነውን ዕውቀት ዘንድሮ ላንጠቀምበት 
እንችላለን፡፡ እናንተ ደግሞ ዕውቀት ነው 
የምትሸጡት፡፡ ዘንድሮ የምትሸጡት 
ዕውቀት ለሚመጣው አመት ላይሰራ 
ሁሉ ይችላል፡፡ ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ 
አንዳንዴ  ዘገም የሚልበት ጊዜም አለ፡፡ 
አንዳንድ ጊዜ የሚፈጥንበት ጊዜም አለና 
ያንን እንዴት ነው የምታስተካክሉት?

አቶ ሰለሞን ፡ እኛ እንግዲህ  ይኸን 
ድርጅት ወደ ግሎባል ድርጅት 
የቀላቀልንበት ምክንት አንዱ ይኸ ነው፡፡ 
ይኸ ድርጅት ለመቶ አመት በቀጣነይት 
ስራውን ለማራማድ የብዙ ሚሊዮን 
ኢንቨስትመንቶች አሉ፡፡ ሰራተኞቻችን 
በየቀኑ ይማራሉ፡፡ ከመደበኛ ዩኒቨርሲቲ 
ትምህርት በስተቀር፡፡ አንዱ ትልቁ 
ወጪያችን ለሰራተኞቻችን ትምህርት 
የምናደርገው ወጪ ነው፡፡ እኛ ጋ መማር 
ግዴታ ነው፡፡ ሁላችን እንማራለን፡፡

አብዛኛውን ጊዜ የምናጠፋው አዳዲስ 
ዕውቀቶችን በመፈለግ ነው፡፡ ገበያችን 
እሱ ስለሆነ፡፡ የኛ ድርጅት በአለም 
አቀፍ ደረጃ ቀድሞ በሚወጡ ዕውቀትና 
ቴክኖሎጂዎች ላይ ነው ወይም ሊመጡ 
በታሰቡ ቴክኖሎጂዎች፤በታለንት፤ 
በፋይናንሽያል ሴክቴሮች ላይ ምን 
አይነት አዝማሚያ እንዳለ በጥናት 
በተደገፈ ሁኔታ ቀድመን ለማየት 
እንሞክራለን፡፡ ዕውቀት እንደተባለው 
ተለዋዋጭ ነው፡፡ በየኢንዱስትሪዎች 
ይለያያልና አዳዲስ ዕውቀትን ማፍለቅ 
ይፈልጋል፡፡ በየጊዜው ዕውቀታችንን 
ማሳደግ ግድ ይላል፡፡ አለዚያ 
ፈቃዳችንም አይታደስም፡፡ ለምሳሌ 
አሁን አንዱ ቢዝነሳችን በየአመቱ 
አዲስ ዕውቀት ካልወሰድን  መስራትም 
አንችልም፡፡ ግዴታ ነው፡፡ ድርጅቱን 
የተቀላቀልንበት ዋናው ምክንያተም 
ይኸን ዕውቀት ለመጠቀም ነው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ዕውቀትን የሚሸጡ 
ኩባንያዎች ለሌሎች አምራች 
ኩባንያዎችም የሚጨበጥና የሚዳሰስ 
ነገር ለሚያመርቱም ኩባንያዎችም 
ጭምር ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል፡
ምናልባትም የኩባንያዎች ዘመን 
ተሻጋሪነትም ጭምር በዚያው ውስጥ 
ያለበት ይመስለኛል  ዕውቀትን በየጊዜው 
መግዛት የሚል ነውና እንዲያው እዚያ 
ላይ ማውራት ይቻላል?

አቶ ሰለሞን፡  በእያንዳንዱ ኩባንያ ላይ 
ይኸን ማድረግ ይቻላል፡፡ የኩባንያዎቹ 
አቅም ይወስነዋል፡፡ የሰው ሀብት 
አስተዳደር የብዙዎቹ የዕውቀትና 
ልማት ማዕከል አለ፡፡ ትልቅ 
ኩባንያዎች ያደርጋሉ፤ማድረግም 
አለባቸው፡፡ ኢንዱስትሪ ላይ ብቻ 
ያተኮሩ ለዚያ ኢንዱስትሪ የሚስፈልጉ 
ምን አለ ተብሎ የሰው ሀብት አስተዳደር 
የትምህርትና ልማት አላቸው፡፡ እኛ 
ለምሳሌ የምናቋቁማቸው እንደዚህ 
አይነት ድፓርትመንት አላቸው፡፡ ይህ 
እንዲኖራቸው እናደርጋለን፡፡ 

አሁን የአዛኛው ድርጅት የሰው ሀብት 
አስተዳደር ሰው መቅጠርና ማባረር ብቻ 
ነው፡፡ ግን ትልቅ ለውጥ ለማምጣት 
የሚችል ነው በውድድር ውስጥ የሰው 
ሀብት አስተዳደር  የትምህርትና የልማት 
ማዕከል ሊኖረው ይገባል፡፡

ሰራተኛውን ያዞ መሄድ አለበት፡፡ ግን 
ይኸ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል፡፡ ሀሳቡ 
ካለ ለምሳሌ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮችና 
የኢንሹራንስ ድርጅቶች ያወጣው መመሪያ 
አለ፡፡ የወጪያቸውን የተወነ ፐርሰንቴጅ 
ለሰራተኞቻቸው የትምህርት ልማት 
እንዲመድቡ የሚያዝ መመሪያ፡፡ እነዚህ 
ሰዎች ከሌሉ ስራ እንደሌለ ተገንዝቦ  
በመንግስት ደረጃ ታምኖበት በደንብ 
ተጠንቶ ይኸ መመሪያ ወጥቷል፡፡ ሌሎችም 
ሴክተሮች እንዲሁ ያስፈልጋቸዋል፡፡ 


