
መንግስት የውጭ ንግዱን 
ከህገወጦች መከላከልና ህጋዊ 
ነጋዴዎችን ይበልጥ አካታች ማድረግ 
ይጠበቅበታል

በሙሉጌታ ጉደታ

አገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ የኢኮኖሚ ለውጥ እንቅስቃሴ 
ውስጥ እንደምትገኝ ለማንም ወገን ግልፅ ነው። በመንግስት ቁጥጥር ስር 
የቆዩትን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ወደ ግሉ ሴጀክተር ለማዞር ጥረቶች 
እየተደረጉ ናቸው። ምንም እንኳን ፕራይቬታይዜሽን ወይም የመንግስትን 

“አውሮጳም ሆነ አሜሪካ የነበሩ እድገቶች 
መሰረታቸው የምግብ አብዮት ነው”። 

ካሳሁን አበሩ (ዶ/ር) የአካካስ ሊጀስቲክስ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ 

በአሸናፊ ምትኩ  

የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም በበርካታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 
ጉዳዮች ዙርያ በተለይም ደግሞ የግሉን ዘርፍ ለማሳደግ ይጠቅማሉ ያላቸውን 
ርእሰ ጉዳዮች በምረጥ ወደናንተ ሲያቀርብ ቆይታል። በዛሬው ንባባችን ኢትዮጵያ 
ያላትን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት በተለይም የዛሬው ርእሳችን በሆነው የወተትና እና 
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ዌልችና ዌልቺዝም 
ፍልስፍና!

ንግድ ምክር ቤቱ በኮቮድ 

19 ምክንያት ተጎጂ ለሆኑ 

የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ 

አደረገ

ንግድና ልማት
በ ገጽ 5 በ ገጽ 7

በእጅ የሚያዝ ገንዘብ 
መጠን ላይ ገደብ ተጣለ

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ በቅርቡ 
ባወጣው መመሪያ መሰረት ግለሰቦች እና 
ኩባንያዎች እስከ 1.5 ሚሊየን ብር በቤት 
ወይም በተቋም መያዝ ይችላሉ አለ። 
ከዛ በላይ የሆነው ግን በባንክ መቀመጥ 
ይኖርበታል ተብሏል።ከባንኮች ውጪ 
የሆኑ ሌሎች አካላት በኤሌክትሮኒክ 
ክፍያ ስርዓት ላይ እንዲሳተፉ መደረጉን 
የባንኩ ገዠ ይናገር ደሴ (ዶ/ር) 
አስታወቀዋል።

በሌላ በኩል ደግሞ የወርቅ መግዣው 
ዋጋ ማሻሻያ እንዳደረገ የኢትዮጵያ 
ብሔራዊ ባንክ አስታወቋል።

ይህንንም ተከትሎ ባለፈው ሐምሌ ወር 
ብቻ የ72 ሚሊዮን ዶላር ወርቅ ግዢ 
መፈፀሙም ታውቋል::

ከአበባ አትክልት እና ፍራፍሬ 630 
ሚሊየን ዶላር ለማግኘት ታቅዷል

በ2012 በጀት አመት ለ500 ሚሊየን 
ዶላር ትንሽ የቀረው የውጭ ምንዛሬ 
ያስገኘው የአበባ አትክልት እና ፍራፍሬ 
ዘርፍ የነበሩ ችግሮችን ተቋቁሞ ያስገኘው 
ውጤት ሲወደስ መቆየቱ ይታወሳል። 
በተያዘው በጀት አመትም 630 
ሚሊየን ዶላር ለማስገኘት ታቅዷል። 
ኢትዮጵያ በአበባ ወጪ ንግድ በአጭር 
አመታት አመርቂ ውጤት በማስመዝገብ 
በአፍሪካ ከኬንያ ቀጥሎ ቀዳሚ ላኪ 
በሚያደርጋት ደረጃ ላይ ትገኛለች።

ክስተት የሆነው የአበባ ዘርፍም በተለምዶ 
ቀዳሚ ከሆኑት እንደ ቆዳ እና ሌሎች 
የውጭ ምንዛሬ ማስገኛ ዘርፎች በመብለጥ 
ከቡና ቀጥሎ የሚጠራ መሆን ችሏል።

የፋይናንስ አቅርቦት 
ማሻሻያ የጊዜው ቁልፍ 
ስራ

አንድ የብድር አመልካች የብድር 
ጥያቄ አቅርቦ ፈጠነ ቢባል 3 ወር 
መጠበቅ ግድ ይላል፣ 

አዲስ ቻምበር ጥናት 

ልዩ ዘገባ - በይድነቃቸው ዓለማየሁ

የአዲስ አበባ ንግድ ም/ቤት በቅርቡ 
በንግዱ ሕብረተሰብ የዕለተለት 
እንቅስቃሴ ላይ ከሚስተዋሉ አንኳር 
የፖሊሲ ጋሬጣዎች መካከል መሠረታዊ 
የሆኑትን 8 ነጥቦችን አንስቶ በየዘርፉ 
የተስተዋሉ ችግሮች እና ትይዩ የመፍትሔ 
ሃሳቦችን ያካተተ ጥናት አካሂዷል። 

የጥናቱ ውጤት የሆነውን የፖሊሲ 
ምክረ ሃሳብ ጥራዝ አሰናድቶ በቅርቡ 
ይፋ አድርጓል። ከተሰነዱት 8 የጥናቱ 
ትኩረቶች መካከል ፈጣን የፖሊሲ 
ማሻሻያ  ከሚያስፈልጋቸው  አንዱ 
የፋይናንስ ዘርፉ ነው።  ይህ ጽሑፍ 
የምክረ ሃሳቡ አንኳር ነጥቦች፤የጥናቱ 
ግኝቶች እና ትንበያዎችን ለአንባቢያን 
በሚያመች መልኩ  ከእንግሊዘኛው ቅጂ 
ላይ ተተርጉሞ የቀረበ ነው።     

በ ገጽ 3

ጠንካራ እና ተወዳዳሪ የግል 

ዘርፍ ለመፍጠር በፋይናንስ፤ 

በመሬት እና በታክስ ዘርፍ የሚታዩ 

ችግሮች በዘላቂነት ሊፈቱ ይገባል

በ ገጽ 4በ ገጽ 9

በ ገጽ7በ ገጽ 10

በይድነቃቸው ዓለማየሁ
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ርዕሰ አንቀጽ
ጠንካራ የግሉን ዘርፍ መፍጠር 
የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለአመታት ካለው የሁለት አሃዝ እድገት ትርክት ባሻገር አሁን አሁን 
ምጣኔ ሀብቱ በማክሮ ኢኮኖሚ አመላካቾች አንጻር ሲታይ ተግዳሮት እንደገጠመው ለሁላችንም ግልጽ 
ነው። 

የንግድ ሚዛን ጉድለት እና የዋጋ ንረት፤ ከፍተኛ የእዳ ጫናና የውጪ ምንዛሬ እጥረት፤ ኢፍትሃዊ የንግድ 
ውድድር፣ የኢንቨስትመንት መሬት አቅራቦት  ውሱንነት፣ የምርታማነት እና የአለም አቀፍ ተወዳዳሪነት 
ፈተና፣ የቴክኖሎጂ ኋላቀርነት እና የሰው ሀይል እጥረት የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ 
እንዳሳደሩ ማየት ተችሏል። 

ከላይ ከጠቀስናቸው ችግሮች ጋር በተለይም በባለፉት በርካታ አመታትም በሀገራችን የታየው ነባራዊ ሁኔታና 
እንድምታው ኢኮኖሚውን በተለይም የግሉ ዘርፍ እድገት ላይ በአሉታዊ መልኩ ተጽእኖ ፈጥሯል።

የግሉ ዘርፍ በአገራችን ተደቅኖ ያለውን ድህነትንና ኋላቀርነትን ለማስወገድ ብሎም የሁላችንም ፍላጐት 
የሆነውን ዘላቂ የኢኮኖሚ ዕድገት እውን ለማድረግ የበኩሉን እንዲወጣ አሁንም በጥናት እና በእውቀት ላይ 
የተመሰረቱ መፍትሄዎች ሊበጁለት ይገባል። 

የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በግሉ ዘርፍና በመንግስት መካከል እንደ አገናኝ ድልድይ 
ሆኖ ከሚያከናውናቸው ሥራዎች መካከል የግሉን ዘርፍ አበይት ጉዳዮች በማንሳት ለመንግሥት በማቅረብ 
መንግሥት የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲያደርግ በጥናትና በመረጃ የተደገፈ የፖሊሲ ምክረ ሀሳብ ማቅረብ ነዉ።

በዚሁ መሰረት የግሉ ዘርፍ ለበርካታ አመታት አላሠራ ያሉ አንገብጋቢ ጉዳዮችና ራሱ የግሉ ዘርፍ ሲያነሳቸው 
የነበሩ መሰረታዊ የፖሊሲ ማነቆዎችና ተግዳሮቶች  በተጠቃለለና ችግሩን ሊፈቱ በሚችል ሁኔታ በምክር 
ቤቱ የውስጥ አቅምና በሀገር ውስጥ ከፍተኛ ባለሙያዎች እገዛ የፖሊሲ ፕላን ምክረ ሀሳብ አዘጋጅቷል። 

በመሆኑም የአገሪቱን ኢኮኖሚና ተያያዥ ችግሮችን ለመቅረፍ መንግሥት በግብአትነት ቢወስደው ጠቃሚ 
ነው ያለውና የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ልማት ውስጥ የሚገባውን ድርሻ እንዲይዝ ለማድረግ ያለመ የ2020-
2025 /የ5 አመት/ የፖሊሲ ፕላን ምክረ ሀሳብ ለመንግስት ቀርቧል።

የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማጎልበት ታልሞ የተሰራው ይህ የፖሊሲ ግብአት 
ሰነድ፣ በ 8 ዋና ዋና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር መፍትሔ ጠቋሚ ምክረ ሐሳቦችን ከመያዙም በላይ 
የግሉ ዘርፍ የልማት አጋርነት ምን መምሰል እንዳለበት የሚያሳይ ነው ።ዋና ዋናዎቹን የኢኮኖሚ ጉዳዮች 
የተባሉትና የሰነዱ ምክረ ሀሳብ ከዳሰሳቸው ዋናዋናዎቹ መካከል የፋይናንስ አቅራቦትና ተደራሽነት፣የእዳና 
የበጀት ጉድለት ቅነሳ፣ የመሬት አቅረቦት፣ የንግድ ተወዳዳሪነትና ንግድን ለመስራት ያለው ከባቢ ሁኔታን 
ስለማሻሻል፣ዲጂታል ኢኮኖሚና የሰው ሀይል አቅራቦት የሚሉት ይገኙበታል።

እነዚህ ጉዳዮች እርስ በእርሳቸው የሚመጋገቡ እና ሁሉን አቀፍ በመሆናቸው የእነዚህን ችግሮች መፍታት 
ለግሉ ዘርፍና ለኢኮኖሚ እድገቱ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ታምኖበታል።

እንደዚህ አይነት ሀገራዊ አስተዋጽኦ በሀገሪቱ ያልተለመደና ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንወዳለን ወደ ብልጽግናም 
እንወስዳለን ለሚሉ ወገኖችና ተቋማት ዳር ሆኖ ከመተቸት ይልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚሻል መሆኑን 
የሚያመላክት በመሆኑ ከሁሉ በላይ በምሳሌነቱ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ይሆናል ። 

ይህንንም የኢኮኖሚ ምክረ ሀሳብ ሰነድ ከአራት ወራት በፊት ለክቡር የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እና 
ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የቀረበ ሲሆን ይህ ሰነድ የግል ዘርፉን በይበልጥ የሚያሳትፍ የተቀናጀ 
የኢኮኖሚ ፖሊሲ መስተጋብር እንዲኖር የሚያደርግ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንደሚጠቀሙበት 
ይገመታል።

የንግዱ ማህበረሰብም ቢሆን በችግሮቹ ዙሪያ በመወያየትና ሁኔታዎችን ተቋቁሞ የበኩሉን አስተዋጽኦ 
እንዲያበረክት ደግሞ አመላካች ሃሳቦች ያስፈልጉታል ።ይሄም  የፖሊሲ ምክረ ሀሳብ ሰነድ አንዱ አካል 
ሲሆን ዋነኛ አላማውም ከተጠቀሱት ችግሮች መውጫ አመላካች ሀሳቦች ምን ይሆናሉ ለሚለውና የግሉ 
ዘርፍ በአገራችን የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ጉልህ አስተዋፅኦ እንዲኖረው ምቹ ሁኔታ እንዲኖር ግፊት ማድረግ 
ነው።

ዋና አዘጋጅ  

ካሣሁን ማሞ

ዲዛይነር 

ቅድስት ባንሶ 

ዐምደኞች 

እስራኤል ምናዬ

ይድነቃቸው አለማየሁ

አሸናፊ ምትኩ

ሙሉጌታ ጉድታ

የኤዲቶሪያል ቦርድ አባላት

አቶ ሺበሺ ቤተ ማርያም - ሰብሳቢ

አቶ ዘካሪያስ አሰፋ - አባል

አቶ ዩሃንስ ወ/ገብርኤል- አባል

አቶ ካሳሁን ማሞ- አባል

አቶ አሸናፊ ምትኩ- አባል

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ 
ማኅበራት ምክር ቤት 
በውጭ ግንኙነት እና ሚዲያ 
መምሪያ እየተዘጋጀ የሚወጣ 
ጋዜጣ 45ኛ ዓመት እትም

ADDIS BUSINESS
ሀምሌ 2012 ዓ.ም.
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አዲስ ቻምበር ያቀረበው የፖሊሲ 
ሰነድ የአፈጻጸም ችግሮች የሚያነሳ 
ብቻ ሳይሆን  አማራጭ መፍትሔዎች 
ላይ ያተኩራል ተብሏል
የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት በንግዱን ሕብረተሰብ 
በእለት እንቅሰቀሴ በሚገጥሙት አንኳር የፖሊሲ 
ችግሮችን ለዘለቄታው ለመፍታት የሚያግዝ የፖሊሰ  
ምክረሰሃብ ሰነድ ለመንግሥት አቅርቧል። 

ሰነዱ መንግሥት ለጀመረው የፖሊሲ  ሪፎርም በተለይ 
የንግድ ሥርዓቱን ለማቀልጠፍ ትልቅ ግብዓት ይሆናል 
ተብሎ ታምኖበታል። የምክረ ሃሳቡ ሰነድ  ለጋዜጠኞች 
ይፋ በተደረገበት ሥነሥርዓት ላይ የንግድ ምክር ቤቱ 
ፕሬዝደንት ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ በንግድ ሥርዓቱ 
ላይ የሚታዩ አሳሪ ሆነው በዘለቁ የፖሊሲ እና የአሰራር 
ውስብሰቦች ሳቢያ  ነጋዴው አንደልብ  ተንሳቅሶ ለአገር 
ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ  ዕድገት የጎላ አስተዋጽኦ 
ማድረግ ተስኖት ቆይቷል ብለዋል።  

የፖሊሰ ምክረ ሃሳቡ   ባለሃብቶችን በእጅጉ ያውካሉ 
፤የንግድ ሥርዓቱን ለማዘመን ይረዳሉ የተባሉ ነጥቦችን 
በዝርዝር  ከእነጠቋሚ መፍትሔዎቻቸው አቅርቧል።  
ፈጣን ማሻሻያ ሊደረግባቸው ይገባል ከተከባሉት ዋና 
ዋና ነጥቦች መካከል  በመሬት፤ በብድር አቅርቦት አና 
አሰጣጥ፤በዕዳ እና በበጀት ቅነሳ ፤በሰውሃይል ልማት፤ 
በንግድ ተወዳዳሪነት እና በዲጅታል ኢኮኖሚ ዘርፍ  
የተስተዋሉ ስምንት ተግዳሮቶች በፖሊሲ ምክረ ሃሳብ  
ሰነዱ ላይ ተጠቁመዋል።

እነዚህ ችግሮች በነጋዴው የእለት ከእለት እንቅስቃሴ 
የሚስተዋሉ እና በአንድ በሌላም መንገድ የነጋዴውን 
እርምጃ ሲያውኩ እና የግሉን ዘርፍ በአጠቃላይ ባለበት 
አንዲሄድ ያደረጉ ችግሮች  ናቸው ያለው ይኸው ጥናት 
ለችግሮችም ትይዩ የመፍትሔ ሀሳቦችን ይዞ ቀርቧል። 

እነዚህ ጉዳዮች እርስ በእርሳቸው የሚመጋገቡ፤ሁሉን 
አቀፍ እና የግሉን ዘርፍ ለአገር  ለኢኮኖሚ ዕድገት 
ያለውን አበርክቶ እና አጋርነት ከፍ ያደርገዋል ሲሉ  
ወ/ሮ መሰንበት ተናግረዋል። 

ምክር ቤቱ በጥናት ለይቶ ያቀረባቸውን ምክረ ሃሳቦች 
ያካተተው የፖሊሲ ሠነድ  በሚቀጥሉት 5 አመት 
ውስጥ በአጠቃላይ የንግድ አና የኢንቨስትመንት 
ከፍተኛ መሻሻል እውን እንዲሆን   መንግሥት 
በሚያዘጋጀው የ10 አመት  የልማት ዕቅድ ውስጥ 
ትኩረት እንዲሰጥባቸው ወ/ሮ መሰንበት ጠይቀዋል። 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለዓመታት ከተጓዘበት የዕድገት 
መንገድ አኳያ፣ ምጣኔ ሀብቱ በማክሮ ኢኮኖሚ 
አመላካቾች ሲመዘን በአሁኑ ወቅት ተግዳሮት 
እንዳጋጠመው ጠቅሰዋል። 

‹‹የንግድ ሚዛን ጉድለት፣ የዋጋ ንረት፣ ከፍተኛ የዕዳ 
ጫናና የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ ኢፍትሐዊ የንግድ 
ውድድር፣ ደካማ የኢንቨስትመንት መሬት አቅርቦት፣ 
የምርታማነት ችግር፣ በዓለም መድረክ የተወዳዳሪነት 
ፈተና፣ የቴክኖሎጂ ኋላቀርነትና የሰው ኃይል እጥረት 
የምጣኔ ሀብት ዕድገቱ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳሳደሩ 
ማየት ይቻላል፤›› በማለት በከረሙ ችግሮች ላይ 
አዳዲስ ችግሮች ያሳደሩትን ጫና  አመላክተዋል። 

እንዲህ ያሉ ችግሮች የኢኮኖሚውን ግስጋሴ 
በተለይም የግሉን ዘርፍ ዕድገት በአሉታዊ መንገድ 
እንደሚገዳደሩት፣ ይህንን ተደራራቢ ችግር ንግድ ምክር 
ቤቱ እንደሚገነዘብ፣ የግሉ ዘርፍ በአገሪቱ የተደቀነውን 

ጠንካራ እና ተወዳዳሪ የግል ...
ከገጽ 1 የዞረ

ድህነትና ኋላቀርነት በማስወገድ ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ 
ዕድገት እንዲሰፍን የድርሻውን እንዲወጣ የሚያስችሉ 
በጥናትና በዕውቀት ላይ የተመሠረቱ መፍትሔዎች 
ሊዘረጉለት እንደሚገባ ተናግረዋል።

የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት 
በግሉ ዘርፍና በመንግሥት መካከል እንደ ድልድይ 
በመሆን ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል የግሉን 
ዘርፍ ዓበይት ማነቆዎች ለመንግሥት በማቅረብ 
የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲደረጉ በጥናትና በመረጃ 
የተደገፈ የፖሊሲ ምክረ ሐሳብ ያቀርባል ያሉት ወ/ሮ 
መሰንበት፣ ምክር ቤቱ ስላቀረባቸው አዳዲስ ምክረ 
ሐሳቦችም ማብራርያ ሰጥተዋል። 

በዚሁ መሠረት የአገሪቱን ኢኮኖሚና ተያያዥ ችግሮች 
ለመቅረፍ መንግሥት በግብዓትነት ቢወስደው 
እንደሚጠቅመው የገለጹትን የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው 
ውስጥ ተገቢውን ድርሻ እንዲይዝ ለማድረግ 
የሚያስችል የአምስት ዓመት የፖሊሲ ምክረ ሐሳብ 
በንግድ ምክር ቤቱ መቅረቡን አስታውቀዋል። 

የፖሊሲ ሰነዱ የኢኮኖሚውን ዕድገት ለማስጠበቅና 
የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማጎልበት እንዲረዳ በማሰብ 
የተሰናዳ ስለመሆኑ ተገልጾ በፖሊሲ ግብዓትነት 
የቀበረው ሰነድ፣ በስምንት ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ መፍትሔ ጠቋሚ ምክረ 
ሐሳቦች መያዙ ተብራርቷል። ከዚህ በተጨማሪም 
የግሉ ዘርፍ የልማት አጋርነት በምን አግባብ መቃኘት 
እንዳለበት ያሳያል ተብሏል። 

ኮሮናን አስመልክቶ ወ/ሮ መሰንበት ሲመልሱ  ምክር 
ቤቱ  የግሉ ዘርፍ ወረርሽኙን ወደ መልካም አጋጣሚ 
ቀይሮ የሚጠቀምበትን እና ሌሎች ከጊዜያዊ ቀውሶች 
መሻጋገሪያ ዘዴዎች ላይ ስልጠና ለአባላቱ እየሰጠን 
ነው ብለዋል ። 

የወረርሽኙን ተጽዕኖ  በነጋዴው ላይ ስለደረሰው 
ጉዳት ለመረዳት  አስፈላጊውን  መረጃ ሰብስበናል፤ 
እያንዳንዱን የምክር ቤቱን አባል የደረሰበትን  ጉዳት 
የሚዳሰሱ ጥናቶች ጀምረናል። 

ሰላምና ደህንነት ለኢንቨስትመንት ዕድገት የማይተካ 
ሚና  እነዳል ምክርቤታቸው አጥብቆ እንደሚያምን 
የገለጹት ፕሬዝደንቷ የፖለቲካ አለመረጋጋቶች 
በሚፈጠሩበት ወቅት  የንግድ ምክር ቤቱ መግባት 
አይችልም፤ይህም በአዋጅ የተከለከለ ጉዳይ ነው 
ብለዋል። ነገር ግን የፖለቲካው ትኩሳት በኢኮኖሚው 
ላይ ያደረሰውን ጉዳት የግሉን ዘርፍ የሚመለከት 
በመሆኑ የምክር ቤቱ መሪዎች ከሚመለከታቸው 
የመንግሥት ተቋማት ጋር ውይይት መጀመራቸውን 
ተናግዋል።  በቅርቡ በአንዳነድ ከተሞች  በደረሰውን 
የሰው አና የንብረት ጥፋት ምክር ቤታቸው ማዘኑን 
እየገለጸው ጉዳት የደረሰባቸውን ህ ባለሀብቶች 
ወደ ቀደመው ስራ እንዲመለሱ መንግስትና የንግዱ 
ህብረተሰብ ሚናቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።  

በበሸታው ሳቢያ መላው የግሉ ዘርፍና አባሎቻችን 
ክፉኛ እንዳይጎዱና  ተጋላጭ እንዳይሆኑ መንግስት 
እና ራሱ የንግዱ ማህበረሰብ እየወሰዱዋቸው ያሉ 
እርምጃዎች አሁን ከሚታየው በበለጠ ተጠናክሮ 
መቀጠል አለበት ብለዋል።

 የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ አቶ ጌታቸው ረጋሣ የፖሊሲ 
ሰነዱ ወቅታዊነት፤ ከቀደሙት የሚለይበትን አስመልክቶ 
ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ አገሪቱ በለውጥ 
ጎዳና ላይ መሆንዋን ጠቅሰው መንግሥት የተለያዩ 

የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በሚወስድበት ጊዜ ይህን 
ፖሊሲ ምክረ ሀሳብ ከግምት ውስጥ ያስገባል ብለው 
እንሚያምኑ ገልጸዋል።

የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የለውጡ አካል ለመሆን 
እና መንግሥት በተለያዩ ጊዚያት በጠየቀው መሠረት 
የመንግሥትን ጥረት ከዳር ቆሞ ከመመልከት ይልቅ  
ለፖሊሲ ድጋፍ የሚሆኑ  ግብዓት  ማቅረብ ተገቢ ነው 
ብለን ስለምናምን ነው ብለዋል። 

ምክር ቤቱ  ለመንግሥት ግብዓት የሚሆኑ  በርካታ 
ጥናቶችን እየስጠና ምክረ ሃሳቦችን በጥናት አስደግፎ 
ሲያቀርብ ቆይቷል ያሉት ዋና ጸሃፊው “ጠንካራ የግሉን 
ዘርፍ መፍጠር” በሚል የተዘጋጀው የፖሊሰ ምክረ 
ሃሳብ እንደቀደሙት በአፈጻጸም ዙሪያ የሚስተዋሉ 
ችግሮች ላይ የተንጠለጠለ  ሳይሆን በፖሊሲ ደረጃ 
ከፍ አድርጎ እና የመፍትሔ ሃሳቦችን ያመላተ መሆኑን 
አስታውቀዋል። ይህም ለንግዱ ሕብረተሰብ  የተሻለ 
ውጤት ያስገኛል ብለን እናምናለን ሲሉ አቶ ጌታቸው  
አብራርተዋል።

ፖሊሲ የማዘጋጀት ተግባር የመንግሥት ቢሆንም 
መንግሥት ቢዝነስ እና ኢኮኖሚ ነክ በሆኑ  አዳዲስ  
ፖሊሰዎችን በሚያወጣበት ወቅት እኛም ጎን ለጎን  
የነጋዴውን ድምጽ በመንግሥት ዘንድ የበለጠ ትኩረት 
እንዲሰጠው እና በፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ እንዲካተት  
ለማስቻል ነው ብለዋል። 

በተለይ የግሉን ዘርፍ አሁን ካለበት ደረጃ የተሻለ 
ጠንካራ እና ተወዳዳሪ ብሎም  የአገራችን ኢኮኖሚ መሪ 
እንዲሆን ካስፈለገ መንግሥት ልዩ ትኩረት መስጠት 
እንዳለበት ለመወትወት እና ፈጣን የፖሊሲ፤የሕግ 
እና የአሠራር ማሻሻያዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ  
ምክረ ሃሳቡ  ትልቅ እገዛ ያደርጋል ሲሉ ዋና ጸሐፊው 
ለጋዜጠኞች ገለጻ አድርገዋል። 

በፖሊሲ ሰነዱ ላይ ሰለተዳሰሱ ማከሮ ኢኮኖሚ 
ጉዳዮች  እና በአጠቃላይ የንግድ ዕሴት ስንሰለቱ ላይ 
ስለተስተዋሉ ችግሮች  ማብራሪያ የሰጡት የምክር 
ቤቱ ም/ዋ/ፀሐፊ አቶ ሺበሺ ቤተማርያም ናቸው። 
የሰላም መደፍረስ፣የዋጋግሽበት፤የኑሮ ውድነት፤ የብር 
የመግዛት አቅም መዳከም፣ሎጀስቲክስ አለመቀላጠፍ  
እና የመሳሰሉት ክስተቶች የማክሮ ኢኮኖሚውን እና 
የኢኮኖሚ ስርአቱን ሊያዛቡ የሚችሉ መሆናቸውን 
ጠቁመው እነዚህን ጉዳዮች በዝርዝር አሰቀድመን 
በሰነዱ ላይ ከነመፍትሄው ለማሳየት ሞክረናል ብለዋል። 

በመንግሥት የአገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ 
ቀልጣፋ ቢሮክራሲ አለመኖር፤በፈጻሚ ተቋማት 
መካከል በቅንጅት የመሥራት ባሕል  አለመኖር 
እና የመሳሰሉትን  ነጋዴውን የሚያውኩ አሰራሮች 
ከነማሻሻያ ምክረሃሳቦች ጋር ለመጠቆም ተሞክሯል 
ሲሉ ጨምረው አስረድተዋል። 

የኮሮና ወረርሽኝ  በከተማችን የንግድ ሕብረተሰብ ላይ 
ስላደረሰው ጉዳት በተመለከተ ለቀረቡት ጥያቄዎች 
ወደ 200 የሚጠጉ ኢንተርፕራይዞችን ያካተተ  
በኦፕሬሽን፤በአቅርቦት፤በግብዓት፤ በሽያጭ መጠን ፤ 
ከሰራተኞቻቸው ጋር ስላላቸው ሁኔታ እና በመሳሰሉት 
ወደ 10 የሚሆኑ  መለኪያዎችን ያካተተ ደረጃውን 
የጠበቀ ጥናት እንደተዘጋጀ እና እንደተገባደደ የጠቀሱት 
ም/ዋና ጸሐፊው  ይኸው ጥናት የንግድ ምክር ቤቱ እና 
ነጋዴው በወርሽኙ ላይ የሚኖራቸውን  የጋራ አቋም 
ያመለክታል ብለዋል። 

ይኸው በምክር ቤቱና አቅምና በከፍተኛ የኢኮኖሚ 
እና የፋይናንስ አዋቂዎች የተዘጋጀው  የፖሊሲ ምክረ 
ሃሳብ  ጠ/ሚንስትር ዶ/ር ዐቢይ አሕመድን ጨምሮ 
ለመንግሥት ከፍተኛ የፖሊሲ አውጪ አካለት 
እንዲደርስ መደረጉ በሥነሥርዓቱ ላይ ተነግሯል።    
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የፋይናንስ አቅርቦት  ...
ከገጽ 1 የዞረ

የገንዘብ ጉዳይ ሲነሳ አብሮ ተያይዞ የሚነሱ የከረሙ 
ችግሮች ሲወሱ ቆይተዋል።  የአገራችን የንግድ ሥርዓት 
ዋናው ተዋናይ ነጋዴው (የንግዱ ሕበረተሰብ) ሲሆን 
መንግሥት በአመዛኙ ተቆጣጣሪ ሚና አለው። ነገር 
ግን የንግድ ሥርዓታችን ውስበስብ፤ ነጻ እና ከወድድር   
ባሕል የራቀ፤ ነጋዴው እና መንግሥት በጥርጣሬ ወዲያ 
እና  ወዲህ  ማዶ ሆነው የሚተያዩ  እንጂ ሲተባበሩ 
ብዙም አይታይም።  

በተለይ የፋይናንሱ ዘርፍ ወደ ገበያ ሥርዓት ከገባን 
ማግሥት ጀምሮ ንትርክ፤ጭቅጭቅ እና ወቀሳ ሳይለየው 
አንዳለ አለ።  የአገራችን ባንኮች፤የመድሕን፤የብድር እና 
ሌሎችን የፋይናንስ ድርጅቶችን የበላይ ተቆጣጣሪ 
ብሔራዊ ባንክ ነው።  ዋና ሥራው የፋይናንስ እና 
የሞኒታሪ ቁጥጥር የሆነው ይኽው ባንክ ሌሎች የንግድ 
ባንኮችን  የመቆጣጠር እና የማዘዝ ስልጣን አለው።  

በፋይናንስ ዘርፉ የሚቀርብበት ትልቁ ትችት የብሔራዊ 
ባንክ የሚያወጣቸው አሣሪ የተባሉ መመሪያዎች 
መኖራቸው እና ባንኩ እራሱ ሙሉ በሙሉ በመንግሥት 
እጅ መሆኑ ነው። ይህም ባንኩ በመንግሥት እጅ 
በመሆኑ ገበያ አና ውድድር የሚበረታቱ ሳይሆን 
ነጋዴው አላላውስ የሚሉ አሠራሮችን ሲጠብቅ እነጂ 
የቀለጠፈ እና ዘመኑ የሚጠይቀውን የፋይናንስ ትሩፋት 
ተግባራዊ ሲደርግ አይታይም  ይላሉ የፋይናንስ 
አዋቂዎች። 

የውጪ ምንዛሬ እጥረት፤ ከተገኘ ደግሞ የክፍፍል 
እና  እደላ  ስርዓቱ የሁሉም ነጋዴ ማለት በሚያችል 
ደረጃ የአሮሮ አውድ ነው።  ብዙዎች የውጪ ምንዛሬ 
ጠይቀው ወራት እና አመታት ይጠብቃሉ፤ሌሎች 
ደግሞ ከዛሬ ነገ አገኛለሁ እያሉ በተስፋ የሚመላለሱ 
አሉ፤ አንደውም  ጭራሹኑ ያቀረቡት የምዛሬ ጥያቄ  
ተሰርዟል ተብለው የሚመለሱ ደግሞ አሉ።

ባንኮች ለግሉ ዘርፍ የሚያቀርቡት የብድር መጠን 
አስመልክቶ የምክር ቤቱ ጥናት ኢትዮጵያን ከጎረቤቶቿ   
ማለትም ከኬንያ፤ከሩዋንዳ ፤ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ጋር 
ስትወዳደር ከጠቅላላ አገራዊ ምርት 10 በመቶ ብቻ ነው።  

ነገር ግን ከላይ የተጠቀሱት አገራትን ጨምሮ ከሰሃራ 
በታች ያሉት አገራት አንዱ በአማካይ ከጠቅላላ ገቢው 
በአማካይ 20 ያህሉን ለንግዱ ለግሉ ዘርፍ ያበድራል 
ሲል ጠቁሟል። እንዲሁም በፈረንጆች 2009 ዓም 
ኢትዮጰያ ለግሉ ዘርፍ የብድር አቅርቦት ሥርዓት 
ሲመዘን ከዓለም አገራት 123ኛ ደረጃ ላይ የነበረች 
ሲሆን ዛሬ ላይ 176ኛ ዝቅ ብላ ትገኛለች።  

በተቃኒው ደግሞ ኬንያ እና ሩዋንዳ በ4ኛ ደረጃ ላይ 
ሲገኙ  ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ደግሞ 60 አና 73ኛ ደረጃን  
በቅደም ተከተል ለመያዝ ችለዋል። በሚቀጥሉት 
5 አመታት ለግሉ ዘርፍ የሚቀርበው የብር መጠን 

ከጠቅላላ አገራዊ ምርት  ቢያንስ 30 ሊደርስ ይችላል 
ሲል ይተነብያል። 

ለግሉ ዘርፍ የሚቀርበው የብድር መጠን እየሳሳ 
መሄዱን ለማስረገጥ  ከ ስምንት ዓመት በፊት ባንኮች 
ካበደሩት ጠቅላላ ገንዘብ ውስጥ ለነጋዴው የተሰጠው 
ብድር 36 እጅ የነበረ ሲሆን ከ2 ዐመት በፊት ደግሞ 32 
እጅ ብቻ ነበር።  ከቀረበው ጠቅላላ   እድገት ሊያሳይ 
እንደሚችል የጥናቱ ትንበያ ያመለክታል።  

ባንኮች በቂ የገንዘብ ክምችት አለመኖር፤ ባንኮች 
በከተሞች አካባቢ ብቻ መከማቸታቸው   በተለይ 
በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 36 በመቶ የሚሆነት 
ቅርንጫፍ ባንኮች ይገኛሉ ይላል። 

ሌላው ጥናቱ ከመዘዛቸው የፋይናንስ ዘርፉ 
ጋሬጣዎች ባንኮች ለብር ማስያዣ የሚያቀርቡት 
የገንዘብ ስሌት መጠን  ነው።  ይኸውም አንድ ብድር 
አመልካች ለሚበደረው የብር መጠን የሚያቀርበው  
የኬንያ፤የሩዋንዳ ፤የታንዛንያ እና የኡጋንዳ ባንኮች 
ከሚጠይቁት የማስያዣ መጠን  ጋር ሲወዳደር   ወደ 
300 እጅ ያህል ከፍ ያለ ነው ። 

በዚህም ምክንያት መመሪያው የአምራች ዘርፉን 
ያጋጠመውን የገንዘብ አቅርቦት እጥረት  እገዛ ሊያደርግ 
ቢችልም በተቃራኒው ባንኮችን ለኪሳራ በይበልጥም 
የማበደር አቅማቸው በእጅጉ እንዲመናመን ምክንያት 
ከሆኑ ገዳዩች መካከል በቀዳሚነት ይጠቀሳል። 

ብድር ለማስፈቀድ  የተንዛዛ እና አታከች ሂደት መኖር 
አብሮ ይነሳል ። አንድ የብድር አመልካች የብድር 
ጥያቄ አቅርቦ ፈጠነ ቢባል 3 ወር መጠበቅ ግድ ይላል 
። እስከ 1 አመት ድረስ ለብድረ ሲመላለሱ እግራቸው 
የሚቀጥን ነጋዴዎች አሉ። በዚህ ምክንያት ተስፋ 
ቆርጠው፤የወጠኑትን ፕሮጅክቶች  ሰርዘው መሮጥ 
ሲችሉ እንዳይሮጡ ሁነው የቀሩ ብዙ ባለሃብቶች አሉ።  

የውጪ ምንዛሬ ክምችታችን አነስተኛ  ሆኖ መገኘትን 
የከረመ የፋይናነስ ሕመም እንደሆነ ይታወቃል። 
ለውጪ ምንዛሬ የመነጨው ከወጪ ንንድ፤ ከውጪ 
ተሚገኝ ብድር እና ዕርዳታ እና በውጪ ከሚኖሮ ዜጎች 
ወደ አገር ቤት ሚለኩ ገነዘቦች ነው። ዋናው የውጪ 
ምንዛሬ የወጪ ንግድ ሲሆን የምንዛሬ ኮሮጆአችንን 
ለመሙላት  የወጪ ንግዳችንን በዐይነት እና   በጥራት 
በማሳደግ፤ እንዲሁም የወጪ ንግድ  አሠራሩን 
በማዘመን ቀልጣፋ አገልግሎት መዘርጋት ከመንግሥት 
ይጠበቃል። የውጪ ምንዛሬ እጥረቱ  በቀጥታም ይሁን 
በተዘወዋሪ ሁሉንም የንግድ ዘርፍ ላይ  ተጽእኖውን 
አሳርፏል። ነገር ግን በይበልጥ ትኩሳቱ የተሰማው  
(በማንዩፋክቸረሮች) በአምራቾች፣ አስመጪዎች  (Im-
porters) እና የወጪ ንግድ ላኪዎች(Exportes) ነው። 

በቂ የብድር አቅርቦት አለመኖር ማለት በሌላ አነጋገር 
የባንኮች የማበደር አቅም በተለያዩ ምክንያቶች 
እየተዳከመ መምጣት እንዲሁም አማራጭ ፋይናንስ 
የማግኛ ዘዴ ተግባራዊ አለመደረግ በቀዳሚነት 
ይጠቀሳል።

የሚስተዋለውን የውጪ ምንዛሬ ድርቅ ለመከላከል 
በያዝነው ዓመት መጨረሻ ላይ የብሔራዊ ባንክ 
ያወጣው መመሪያ ይበል የሚያሰኝ ነው። ባንኮች 
ከውጪ ባንኮች ጋር ውል እያሰሩ የውጪ ምንዛሬ 
አስገብተው ለአመልካቾች ብድር እንዲሰጡ የባንኩ 
ገዥ ይፋ ይፋ አድርገዋል።  

ይህ ዕርምጃ ለላኪዎች፤ ለግብርና 
አቀናባሪዎች፤በመደሀኒት እና ሕክምና ላይ ለሚሰሩ 
ኩባንያዎች፤ለኮንስትራክሽን፤ለኢንዱስትሪ የሚውሉ 
ግብዓቶች እና መለዋወጫዎች መግዣ ነጋዴው 
የሚያሰማውን እሮሮ ቢያንስ በተልቁ ይቀንሳለ ተብሎ 
ይታመናል።    

ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ሌሎች የመንግሥት የፋይናንስ 
ተቆጣጣሪ ተቋማት በየጊዜው የሚያደርጉት የፖሊሲ 

ማሻሻያ  የሚያደርጉት እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ 
ያሰናዳው ጥናት የሚከተሉትን ምክረ ሃሳቦችን በደርዝ 
በደርዝ ቢሆን ሲል ለመንግሥት  ሰንዝሯል። 

የኤክስፖርት ፤ግብርና በመሳሰሉ የንግድ ዘርፎች 
ላይ ብቻ አተኩረው የሚሰሩ ባንኮችን እነዲቋቋሙ፤  
ከተመለደው ከእጅ በአጅ ግይት ወደ ቴክኖሎጀ 
ግብይት ሽግግር ማድረግ፤ ወጣቶች፤ሴቶች እና በገጠር 
የሚኖረውን ሕዝብ በፋይናስ ሥርዓቱ ውስጥ ማሳተፍ 
አንዲሁም የኢኩዊቲ ፋይናንሲን ሥራ የሚፈቅድ አዋጅ 
ማውጣት ይገኙበታል። 

የብድር አሰጣጥ ሥርዓቱን በተመለከተ ተንቀሳቃሽ 
ንብረቶች እና የአእምሮ ንብረቶች   የብድር ዋስትና 
መያዣ ሆነው እንዲያገለግሉ፤ አዳዲስ የሥራ 
ፈጠራዎቸን የሚያረታቱ መመሪያዎችን ማውጣት 
፤አስተማማኝ እና ዘመናዊ የብድር መረጃ ሥርዓት 
መዘርጋት ፤በሥራ ላይ ያለውን ብድር መመለሻ ጊዜን 
ቢያንስ እስከ 2 ዓመት ያህል ማራዘም፤ የገንዘብ 
ክምችትን ለመጨመር እነዲረዳ የአክሲዮን ገበያ እና 
በመንግሥት እና በግሉ ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ የሊዝ 
ፋይናንሲንግ አገልግሎት  ማስጀመር፤ የብድር አሰጣጥ 
መመሪያዎች  መንግሥት ለግሉ ዘርፍ ለአገር ኢኮኖሚ 
ጥቅም በሚያመነጩት ትሩፋት መጠን ስሌት መሰረት 
አንዲሻሻሉ ጥናቱ ይጠቁማል። 

የውጪ ባንኮች ገብተው ጠንካራ ተወዳዳሪ እና ዘመናዊ 
የፋይናንስ አገልግሎት በማሰጀመር በገጠር የሚኖረውን 
ሕዝብ በፋይናስ ሥርዓቱ ውስጥ እዲሳተፍ ማድረግ 
፤ ግልጽ እና ተጠያቂነትን የሰፈነበት የብርድ ቅደም 
-ተከልን የሚተገብር የውጪ ምንዛሬ ዕደላ ሥርዓት 
ማስፈን የሚሉት ዋነኞቹ ናቸው ።

የሌተር ኦፍ ክሬዲት ማስፈጸሚያ ሲባል አመልካቾች 
የሚፈጽሙት ክፍያ እነዲቀየር፤ ለጠየቁት የውጪ 
ምንዛሬ መጠን አኩል ዋጋ ብብር በዋስትና እዲያሲዙ 
የሚያዘው መመሪያ  1/3ኛውን ያህል እዲያሲዙ በሚል 
እንዲሻሻል፤ ባንኮች ከሰበሰቡት የውጪ ምንዛሬ  
በብሔራዊ ባንክ የሚያሰቀምጡት  በሥራ ላይ ካለው 
30 በመቶ ዝቅ እንዲል፤ በውጪ የሚኖሩ ዜጎች 
ወደ አገር ምንዛሬ ወደ አገር ቤት ሲልኩ በባንኮች 
በኩል እዲያከናውኑ አበረታች ፖሊሲ እና ስትራቴጅ 
መንግሥት እዲያዘጋጅ ጥናቱ ያሳስብና መንግሥት 
የተሰነዘሩትን ማሻሻዎች ተግባራዊ ካደረገ በሚቀጥሉት 
5 አመታት ውስጥ ኢትዮጰያ የውጪ ምንዛሬ ክምችቷን 
ወደ 4 እጥፍ ገደማ ከፍ ያደርገዋል። 

ወደ 5 የሚጠጉ ዘርፍ-ተኮር ባንኮች ይከፈታሉ፤5 
ሌሎች አማራጭ የብድር  አገልግሎቶች የኖራሉ። 
በአዲስ አበባ ያለው የ 82 በመቶ  ክምችት ወደ 70 
በመቶ ሊቀንስ ይችላል ሲል የምክር ቤቱ ሠነድ ጥናታዊ 
ተንበያውን ዘርዝሯል። 

በፋይናነስ ዘርፉ የሚታየው ችግር፤ ከነጋዴው 
የሚቀርቡት ቅሬታዎች፤ የከረመው የውጪ ምንዛሬ 
እጥረት ጉዳይ፤ ምንዛሬው ሲገኝም የክፍፍል እና 
በዕደላ ላይ የሚነሱት ስሞታዎችን በበዙ ይቀርፋል፤ 
በመንግስት እና በንግዱ ሕበረተሰብ መካከል 
መተማመን እና ትብብርን ያጠናክራል ሲል ጥናቱ 
በመደምደሚያ ሃሳቡ ላይ አመልክቷል።   

በፋይናንስ ላይ የሚነሳው ስሞታ እና እሮሮ በመንግሥት 
ሆድ ውስጥ ያለ እና የችግሩን አሳሳቢነት በሚገባ 
የሚገነዘበው ጉዳይ ነው።  ለዚህ ዋቢ ይሆን ዘንድ 
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ በሚያዝያ 2010 
ዓም  በሸራተን አዲስ ሆቴል  ከንግዱ ሕብረተሰብ ጋረ 
ባደረጉት የፊት ለፊት ውይይት ወቅት መንግሥታቸው 
ጉዳዩን እንደሚያውቀውና  በባንኮች የብድር ሥርዓት 
በጣም የተገመደ፤ በጥቅማ ጥቅም የተሳሰረ እና 
ለጉበኞች ሰፊ እድለ የሰጠ የቆየ አሠራር እንዳለ አምነው  
መንግሥታቸውም የማስተካከያ እርምጃ አንደሚወስድ 
ቃል መግባታቸው ይታወሳል።  
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‘የአስተዳደር እርከን ሰንሰለትን እና ቢሮክራሲን 
በማሳጠር ምርታማነትን ማሳደግ’ ጃክ ዌልች 
የቀድሞው የጀነራል ኤሌክትሪክ ዋና ስራ 
አስፈጻሚና ሊቀመንበር

ብዙዎች የክፍለዘመኑ የስራ መሪ በሚል 
ይጠሩታል።ከጀማሪ ባለሙያነት ተነስቶ የላይኛውን 
የአመራር እርካብ በመጨበጥ ስኬትን በስኬት ላይ 
ደርቧል።ስሙና የአመራር ጥበቡ ለሌሎች መማሪያ 
ንድፈ ሀሳብ እስከመሆን ደርሷል።የ81 አመቱ የእድሜ 
ባለጸጋ፤የቀድሞው የጀነራል ኤሌክትሪክ ዋና ስራ 
አስፈጻሚና ሊቀመንበር ጡረተኛው ጆን ፍራንሲስ 
ዌልች ወይም በአጭሩ ጃክ ዌልች።

የአውሮፕላን/የአቪየሽን/፤የህክምና እና የፋይናንስ 
ቁሳቁሶችን በማምረት የሚታወቀው ጀነራል ኤሌክትሪክ 
በአለማችን ብዙዎችን የስራ እድል ተቋዳሽ እያደረገ 
ይገኛል። በስሩ ከሩብ ሚሊዮን በላይ ሰራተኞች ያሉት 
ይሄው ኩባንያ ከአሜሪካን አልፎ በሁሉም ሀገራት 
የገበያ ድርሻው የሰፋ ነው። 

ሁሉም ሰው ተሰጥኦውን ይቆጣጠር የሚለውና ከ40 
አመታት በላይ በባለሙያነትና በዋና ስራ አስፈጻሚነት 
ኩባንያውን ያገለገለው ጡረተኛው ዌልች ዋነኛ 
የስራ አመራር ፍልስፍና ማጠንጠኛው የአስተዳደር 
እርከን ሰንሰለትን እና ቢሮክራሲን ማሳጠር 
እንዲሁም ምርታማነትን ማሳደግ እንደሆነ ብዙዎች 
ይመሰክሩለታል።

ውልደቱ በአሜሪካን ማሳቹሴት፤ጊዜው ደግሞ እኤአ 
የዛሬ 81 አመት ህዳር 19፣1935።ቤተሰቦቹ ማለትም 
አባቱ የባቡር ኮንዲዩተር ሲሆኑ እናቱ ደግሞ የቤት 
እመቤት ነበሩ።ለቤተሰቦቹ ብቸኛ ልጅ የሆነው ዌልች 
በልጅነቱ እና በእረፍት ጊዜው ጋዜጣ እና ጫማን 
ያሻሽጥ እንደነበር ይነገራል።በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ቆይታው አትሌቲክስ ተሰጥኦው ሲሆን እግር 
ኳስና ቤዝ ቦልም ትኩረቱን ይስቡት ነበር።

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንደጨረሰ የዩኒቨርሲቲ 
ቆይታውን በማሳቹሴት አድርጎ በኬሚካል ምህንድስና 
እኤአ በ1957 ተመርቋል።የሁለተኛና የሶስተኛ 
ዲግሪውን በኬሚካል ምህንድስና ከሊኒየስ ዩኒቨርሲቲ 
ወስዷል።የጀነራል ኤሌክትሪክ ሊቀመንበርና ዋና ስራ 
አስፈጻሚ ሆኖ ያገለገለው ዌልች ስራውን በኩባንያው 
ውስጥ ጀማሪ መሃንዲስ በመሆን ተቀላቀለ።በወጣትነቱ 
ይህን ኩባንያ ሲቀላቀል ግን እንደጠበቀው ደስታና 
አልጋ በአልጋ ሆኖ ሊያገኘው አልቻለም።ስራውንም 

ዌልችና ዌልቺዝም ፍልስፍና! 

በካሳሁን ማሞ 

ለመልቀቅ ቢነሳሳም የወቅቱ የኩባንያው ዋና ስራ 
አስፈጻሚ ምክር ቢጤ ጣል አድርገውለት ኖሮ በሂደት 
ቆይታው ስራውን እያወቀ እና ጥበብን እየተላበሰ 
በመሄዱ ስራውን ለመውደድ ተገደደ።

ዌልች በስኬት ላይ ስኬትን እየተረማመደ ፍርያማ ጉዞ 
በማድረግ የኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለመሆን የበቃው 
ዌልች የተለያዩ የአመራር ምእራፎችን አልፏል።

ዌልች በጀነራል ኤልክትሪክ ከተቀጠረ ከ 8 አመታት 
በኋላ የኩባንያው ም/ፕሬዚደንትና የፕላስቲክ 
ማምረቻ ክፍል ሃላፊ ሆነ።በእርሱም የአመራር 
ጅማሮ የፕላስቲክ ዘርፉ በዚያን ወቅት የ26 ሚሊዮን 
ዶላር የገበያ እንቅስቃሴ በማሳየት እድገት አሳየ።በ 
1973 የኩባንያው የስትራቴጂክ እቅድ ሃላፊ ሆኖ 
ሲሾም ነገሮች ተቀየሩ ይላሉ በእርሱ ዙሪያ የተጻፉ 
ጽሁፎች።በዚህ ቦታ ለ 6 አመታት ሲቆይ ኩባንያው 
2 ቢሊዮን የቢዝነስ እንቅስቃሴ እንዲያሳይ ዌልች 
ትልቅ ሚና ተጫውቷል።ከ2 አስርት አመታት የጀነራል 
ኤልክትሪክ የተለያዩ ሀላፊነት ቆይታው በኋላ በ 45 
አመት እድሜው ግዙፉን ኩባንያ ለመምራት እድሉ 
ተሰጠው። 

ዌልች በአመራር ዘመኑ የኩባንያው የገበያ ድርሻ እየሰፋ 
ትርፍን በትርፍ ላይ እየደረበ ለሌሎች አመራሮች 
አርአያ እስከመሆን በቃ።ጃክ አዳዲስ የአመራር ጽንሰ 
ሀሳብ በማፍለቅ ታዋቂነትን አትርፏል።በሌሎችም ስራ 
አመራሮች ቅቡልነቱም ጨምሯል።በአመራር ንድፈ 
ሀሳብ ደረጃም ዌልቺዝም ቲዮሪ ተብሎ እስከመወሰድ 
ደርሷል።

ጠንካራ የአመራርን ጥበብ በመጻህፍት መልክ 
በማድረስም በአለማችን በእጅጉ ሽያጭ 
ከተካሄደባቸው መጽሀፍት መካከልም ለመመደብ 
የበቃው ዘ ዊኒንግ አንዱ ነው። ከብዙዎቹ የስራ 
አመራር ዘይቤው አንዱና ታዋቂው ውጤትና ጉርሻ 
እንደሆነ ይነገራል።ለዚያም ይመስላል የኩባንያው 
የገበያ ዋጋ በርሱ ጊዜ በ4000 ፐርሰንት የመጨመሩ 
ሚስጥር። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ተሰጥኦ አለው 
የሚለው ዌልች ተለያዩ የማኔጅመንትና የአመራር 
ስልጠና ለብዙዎች ስራ መሪዎች ሰጥቷል፤እየሰጠም 
ይገኛል። የጀነራል ኤልክትሪክን የቢዝነስ አሰራር ከስሩ 
ለውጧል፤አብበትም አካሂዷል የሚባልለት ይሄው 
የስራ መሪ የኩባንያውን ስምና ዝና ከምርጦች ተርታ 
አሰልፏል በሚል እስከአሁን ሙገሳ ይቀርብለታል።

በ 1999 የክፍለ ዘመኑ ምርጥ የስራ መሪ በሚል 

አግኝቷል።ስራም ለመምራት ስትሰየም ዙፋን ላይ 
የወጣህና አክሊል የደፋህ አይምሰልህ ይልቅስ የተሰጠህ 
ቦታ ጥሩ ስራ የሚሰራበት ሃላፊነት ጭምር ነው በሚል 
ይመክራል።

በ1981ወደ አመራር ማማው እንደወጣ የተናገረው 
ንግግር ብዙዎችን አስገርሟል።በአዝጋሚ ኢኮኖሚ 
ውስጥ ፈጣን እድገት ማምጣት የሚል።የኩባንያው 
የገበያ ድርሻ በ1981 12 ቢሊዮን የነበረው በዌልች 
የጡረታ ማግስት 280 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ 
ብዙዎችን ጉድ አሰኝቷል።

ዌልች በስራ ቦታው በኢመደበኛ ግንኙነት ፖሊሲው 
የሚታወቅ ሲሆን ሁሉንም ሰራተኛ ባልተጠበቀ 
ሁኔታ ይጎበኝ ነበር ይባልለታል።ሰራተኛ በትልቅ 
ኩባንያ ውስጥ ትንንሽ የቢዝነስ ተሞክሮ እንዲኖረው 
ይመክርም ነበር፤፤ቢሮክራሲን በማሳተር ጊዜን 
በአግባቡ መጠቀም ነው የሚለው ይሄው የስራ መሪ፤ 
የኬሚካል መሃንዲስ፤ደራሲና ጡረተኛ የሚታወቅበት 
አንዱ ድርጊት በኩባንያው ስስጥ የነበረውን 
የማኔጅመንት የእርከን ሰንሰለት መበጠሱ ነው።ውጤት 
ላይ ትኩረት እሰጣለሁ የሚለው ዌልች ምርታማነትን 
ለማሳደግ በሚል ብዙውን ሰራተኛ በመያዝና ሌሎቹን 
ደግሞ በሌላ ዘርፍ ማንቀሳቀሱ ሙገሳን እና ወቀሳን 
አስተናግዷል።

በ1980 ጀነራል ኤልክትሪክ የነበረው 411 ሺህ ሰራተኛን 
በ 5 አመታት ውስጥ ወደ 300 ሺህ ዝቅ እንዲል 
በማድረግ ሪዎቹን 100 ሺህ ሰራተኞች ውጪ ሆነው 
ምርቱን እንዲያከፋፍሉና በእሴት ሰንሰለት ውስጥ 
እንዲሳተፍ አደረገ።በዚህ ጊዜ የኩባንያው ድርሻና 
ምርታማነት እብዲሁም ገበያው በእጅጉ ጨመረ።በዚህ 
ድርጊቱ ግን የሰራተኛ መደቡን አስቀይሟል በሚል 
ከፍተኛ ትችት ቢገጥመውም ሰራተኛ ስራ ፈጥሮ 
በእሴት ሰንሰለት ውስጥ እንዲሰማራ ማድረጌ ጥፋት 
አይደለም በሚል ተከራክሯል። በታኝ እና ንዩትሮን 
ቦንብ በሚል የሰጣችሁኝን ቅጽል ስም ለእኔ አይገባም 
ሲል ተደመጠ።

ዌልች በጡረታ እድሜው ትልልቅ የግል ኩባንያዎችን 
ያማክራል።ተሞክሮውንም ያጋራል።ከማማከር 
ውጪም ሌሎቹን ሚያነሳሳ ንግግር በማድረግና 
ለቢዝነስ ዊክ መጽሄት አምድ ይዞ ተሚክሮውን 
ለብዙዎች ያካፍላል።

በ2006 የአሜሪካኑ ሳክሬድ ሃርት ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ 
ኮሌጅ ስሙን ሙሉ በሙሉ በዌልች በመሰየም 
ዌልች የቢዝነስ ኮሌጅ እንዲሆን መደረጉ ስሙ 
ከመቃብር በላይ እንዲሆን አስችሏል።አሁን አለም 
አለኝ የምትላቸውና ምርጥ እንዲሁም ስኬታማ 
ዋና ስራ አስፈጻሚዎች 35ቱ በዌልች የሰለጠኑ 
እንደሆነ መረጃዎች ይጠቅሳሉ።ሪፓፕሊካን እንደሆነ 
የሚነገርለት ዌልች እያንዳንዱ ንግድ ስራ አየር 
ንብረትን የማይበክልና አረንጓዴ ልማትን እና ምርትን 
ያማከለመሆን አለበት ይላል።

ዌልች ለዚህ ስኬቱ ራሱ የሆኑ የተለያዩ ህጎችና 
አመራር ፍልስፍናዎች እንዳሉት ይነገራል።ከሰው 
ስህተት ከብረት ዝገት ነውና ብሂሉ ሁሉም ሰው ስራ 
ሲሰራ መሳሳቱ አይቀርምና ስህተቱን መልሶ ይመልት 
ይላል።ከስኬት ብቻ ሳይሆን ከውድቀትም ትልቅ 
ትምህርት ይገኛል በሚል።ሌላው የዌልች የጥበብ 
ምስጢር እና ፍልስፍና ሌሎችን በአቅም ማጎልበት እና 
ጉልበት መስጠት የሚለው ጉዳይ ነው።አመራር ማለት 
ሰዎችን በአንድ አስተባብሮ ማሰራት ነው ይላል።

የዌልች የአመራር ፍልስፍና ከሆኑት አንዱ ምርጥ 
ሃሳቦችን መውለድና መፈለግ የሚለው ነው።ጥሩ ትሩ 
ሀሳቦችን በየእለቱ ፈልግ የሚለው ዌልች ከውስጥም 
ሆነ ከውጭ የሚገኙ እና ለኩባንያ የሚጠቅሙ ሃሳቦችን 
እቀበላለሁ ይላል።ፈጠራ በሁሉም አእምሮ ውስጥ 
አለና መጠቀም አለብን የሚል አቋምም አለው። 

ከገጽ 1 የዞረ
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የኢትዮጵያን ንግድ ለማሻሻል እንደምን ተሳነን?! 

ከገጽ 1 የዞረ

በሚል ከሰፈሩት ነጥቦች ውስጥ በፈርጅ በፈርጁ 
ለመምዘዝ እንሞክር።

የሃገር ውስጥ እና የወጪ ንግዱን ሊመራ የሚችል 
ጠቅለል ያለ የንግድ ፖሊሲ  አለመኖር ከሚለው ጀምሮ 
፣ዝቅተኛ የምርት መጠን እና ምርታማነት ፣እሴትን 
ጨምሮ የማምረት አቅም ዝቅተኛ መሆን፣ወደ ውጭ 
የሚላኩ ምርቶች  አማራጭ የሌላቸው መሆን፣ቀልጣፋ 
ያልሆነ የሎጀስቲክስ አገልግሎት የሚሉት ዋነኞቹ 
ናቸው።

እነዚህ ችግሮች የሃገር ውስጥም ሆነ የውጪ ንግዳችንን 
ወደኃላ በመጎተት ዛሬም ድረስ የውጪ ንግዳችን 
በተገደቡ የግብርና ምርቶች ላይ በቻ እንዲያተኩር 
አርገውታል ብላሏል ጥናቱ።

ስለሆነም ይላል የምክር ቤቱ የፖሊሲ ፕላን፣ ችግሮቹን 
ለመቅረፍ  ጠቅለል ያለ የንግድ ፖሊሲ አንደሚያስፈልግ 
ጠቁሞ ይህ በሃገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ 
የሚከወነውን የንግድ እንቅስቃሴ የሚመለከታቸውን 
ሁሉ የሚያሳትፍ መሆን እንዲችል ስራ መሰራት 
አለበት።

አ.ኤ.አ 2017/18 ወደውጭ የላክነው ምርት ወደ 2.8 
ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ  ሲሆን ወደ ሃገር 
ውስጥ ያስገባነው ደግሞ ወደ 15.2 ቢሊየን የአሜሪካን 
ዶላር የተጠጋ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ።

በሁለቱ መካከል በተፈጠረው ልዩነት በተጠቀሰው 
አመት ብቻ አንኳን የንግድ ሚዛን ጉድለቱ ወደ 12.4 
ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር  ነው ማለት ይቻላል፡።

ወደውጭ ልከን ባላመጣነው የውጭ ምንዛሬ ከቁጥር 
በላይ የሆኑ ምርቶች ወደ ሀገርውስጥ አንዲገቡ ሆነዋል 
ማለት ነው።ይህ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ከወደቀበት 
ለመነሳት ለሚጣጣረው የንግድ እንቅስቃሴአችንን  
እና ተወዳዳሪነታችን ተጨማሪ ፈተና የሚፈጥር ነው 
ብሏል የምክር ቤቱ ጥናት።

በሃገራችን ረዘም ላለ ግዜ በወጪና ገቢ ንግዱ ላይ 
የሚሳተፉ በርካቶች ቢሆኑም አሰራሩ አዳዲሶችን 
ጋባዥ ካለመሆኑ የተነሳ በዘርፉ የላቁትን ማፍራት 
አልተቻለም ምን አልባትም ለዚህ ምክንያቱ ጥናቱ 
እንዳስቀመጠው አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ብድር 
የማግኘት አቅማቸው የተገደበ ከመሆኑ አንጻር 
ስራቸውን  ለማሳደግ አንዳይችሉ አድርጓቸው ይሆናል 
በሚል ያስቀምጠዋል።

ከዚህም አንጻር በንግድ አንቅስቃሴው ውስጥ ለቆዩት 
እንኳን ምቹ የንግድ ከባቢ ሁኔታ ቢፈጠር ብዙ 
ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብም ሆነ መዳረሻቸውን 
በማሰፋት የላቁትን መፍጠር አንደሚቻል ያሳያል ።

ላለፉት ሶሰት አስርት አመታተም ኢትዮጵያ 
በተወዳዳሪነት መለኪያ ከሰሃራ በታች ከሚገኙ ሃገሮች 
አንጻር ወደኃላ የቀረች ነች ይላል ጥናቱ።

የንግድ ጉዳይ ሲነሳ የምንሰማቸው ችግሮች አሁን አሁን 
መፍትሄ አልባ እየመሰሉ ሄደዋል ፡: ዛሬም ድረስ የሃገር 
ውስጡም ሆነ የውጭ ንግዳችን ለምን አንድ ጋት 
ፈቀቅ ማለት አልቻለም?  ከንግድ ፍቃድ ጀምሮ ባሉት 
ሂደቶች እና በአጠቃላይ በንግድ እንቅስቃሴው ላይ 
ያሉ ተደጋጋሚ ቸግሮች ምን ምን ናቸው?

እነዚህ ችግሮች ከአነስተኛ ነጋዴው ጀምሮ እስከ 
ትላልቅ ኩባንያዎች  ባላቸው አቅም መራመድ 
እንዳይችሉ ስለምን አደረጉ? ሃገራችንስ ከዘርፉ 
ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እና ሲሳይ እንዳታገኝ ምን 
ተግዳሮቶች ገጠሙ?

በተለያየ ግዜ የሚወጡ መረጃዎችም የሚያሳዩት የንግድ 
እንቅስቃሴአችን በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ ንግድ 
ረገድ ከማደግ ይልቅ ማሽቆልቆልን ፣ዘመናዊ አሰራርን 
ከመከተል ይልቅ እያደር ወደኃላ መሄድን ነው  ።  

እ.ኤ.አ ከ2015/16-2017/18 ባሉት የመጀመርያዎቹ 
ሶስት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአማካኝ 
የ8.6 በመቶ እድገት የተመዘገበበት ቢሆንም  በነዚያው 
አመታት መጨረሻ ላይ ወደ 7.7 በመቶ መቀነሱ 
ይታወቃል ። ተመዝግቦበታል ከተባለው እድገትም  
የኢንዱስትሪ ዘርፉ የ3.1 በመቶ ድርሻ ያበረከተ ሲሆን  
የአገለግሎት ዘርፉ እና የግብርናው ደግሞ የ3.3 እና 
የ1.3 በመቶ አስተዋጽኦ አንደነበራቸው መረጃዎች 
ያሳያሉ።

በቀደመው የሀገሪቱ እቅድ ዘመንም ዋና የትኩረት 
አቅጣጫ ሆነው ከተቀመጡት የውጭ ንግድን ድርሻን  
እና የአምራች ዘርፉን ማሳደግ የሚሉት ተጠቃሾች 
ናቸው ።ይሁን እና ግን አፈጻጸሙ ሲታይ እዚህ 
ግባ የማይባል እና በተለይ ደግሞ የውጭ ንግዳችን 
በተወሰኑ ምርቶች ላይ ብቻ የተንጠለጠለ በመሆኑ 
አፈጸጸሙ ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል።

ምንም አንኳን በመንግስት ረዘም ላለ ግዜ ይህንን ዘርፍ 
ለማጠናከር ያስችላሉ የተባሉ አሰራሮች ተግባር ላይ 
መዋል ቢችሉም እንኳን  ዛሬም ድረስ ለውጭ ገበያ 
የምናቀርባቸው ምርቶች ድሮ ከምናቃቸው  መላቀቅ 
አልቻሉም ።

የአዲስ አበባ ንግድ እና የዘርፍ ማህበራት ምክርቤትም 
የሃገራችን የንግድ እንቅስቃሴ እና ተወዳዳሪነት ላለማደጉ 
መሰረታዊ ምክንያቶች እና መሻሻል የሚገባቸው 
ነጥቦች ሲል በቅርቡ ባወጣው የ5 አመት ፖሊሲ ፕላን 
ምክረ ሀሳብ ሰነድ ላይ አስቀምጧቸዋል። በዚህ ሰነድ 
እደሰፈረውም የውጭ ንግዳችን ጥሩ አፈጻጸም  የ 12. 
48 በመቶ ውጤት አስመዝግቧል በተባለበት እ.ኤ.አ 
በ2013 እንኳ ሃገራችን ከሳሃራ በታች ከሚገኙ ሀገራትና 
አጎራባች ምስራቅ አፍሪካዊያን  አንጻር ውጤቱ ዝቅተኛ 
እንደነበር  አስፍሯል ።

በፖሊሲ ፕላን ምክረ ሀሳቡ ላይ መሻሻል አለባቸው 

በሰናይት እሸቱ

ለዚህ ደግሞ ንግድ እና የንግድ እንቅውስቃሴው ያለ 
ግልጽ ፖሊሲ እና አቅጣጫ መቆየቱ ምክንያት ተደርጎ 
ተነስቷል። 

የሃገር ውስጥ ንግዱም ቢሆን  መደበኛ እና ኢመደበኛ 
የንግድ ሂደትን ያጠቃለለ በመሆኑ በበርካታ ችግሮች 
የተተበተበ ነው መሆኑ ይጠቀሳል፡። የግሉን ዘርፍ 
በይበልጥ አሳታፊ የሚያደርጉ ፖሊሲዎች ፣ ነጻ እና 
ተወዳዳሪ የሆነ የገበያ ስርአት አለመኖር፣ የመንግስት 
በምጣኔ ሀብት ውስጥ የበላይነት መያዝ እና  ጸረ 
ወድድር  አሰራሮች የሃገር ወስጥ ንግድን ጨምድደው 
የያዙት  ናቸው።

በሃገር ውስጥም ሆነ በውጪ ንግድ አንቅስቃሴ ላይ 
የሎጀስቲከሰ አቅርቦት መሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ 
የሆነ ክፍተት መኖር ንግዱን ተወዳዳሪ ለማድረግ 
እንቅፋት ሆኗል፡። 

ይህንን ለመቅረፍ የመጀመሪያው እርምጃ የመንግስት 
እና የግሉን ዘርፍ በማጣመር እና በመሰረተልማት 
ግንባታው ላይ ተሳትፎው እንዲጨምር በማድረግ  
በወጪ እና ገቢ ንግድ ላይ የሚጫነውን አላሰፈላጊ ዋጋ 
አንዲቀንሰው ማድረግ ተገቢ ነው የሚል ምክረ ሀሳብ 
በንግድ ምክር ቤቱ ተመላክቷል።

ሌላውና አንገብጋቢው ጉዳይ ነው ብሎ የፖሊሲ 
ምክረ ሀሳቡ ካነሳቸው ጉዳዮች አንዱ  በሃገር አቀፍ 
ደረጃ  ብሄራዊ የንግድ ማሳለጫ ኤጀንሲ እንዲኖር 
ማድረግ የሚለው ነው። ይህም የሚመለከታቸውን 
አካላትን ከያዘ የመንግስትንም የግሉንም ዘርፍ ያቀፈ 
እና ተግባሩም የካፒታል ፍሰትን የሰዎች እና የመረጃ  
አንዲሁም የቀረጥ ስርአቱ አንቅፋቶችን የሚያስተካክል 
መሆን አለበት ብሏል።

እንደዚህ አይነት ስራዎችን የሚያሳልጥ ተቋም መኖር 
በሃገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን 
የንግድ አፈጻጸም የሚመዝን እና የሚቆጣጠር ሙሉ 
መረጃ ሊገኝበት የሚችል እንደሆነም ተጠቁሟል።

አሁን ያለውንም ፖሊሲ በመከለስ እና ለዘመናዊ 
የንግድ ውድድር ደጋፊ ሊሆን የሚችል መመርያ 
እና ህግ ተግባራዊ ማደረግ እንዲሁም የምርት 
መመዘኛ ማዘጋጀት፡ሚዛናዊ ያልሆነውን የንግድ ስራ 
ለማስተካከል የሚያስችል እና በንግድ ስርአቱ ውስጥ 
ያልተገባ አሰራሮችን ለመቆጣጠር እንደሚረዳ በምክረ 
ሃሳብነት ከሰፈሩት ጠውቂቶቹ ናቸው።

በሃገር ወስጥ እየተመረቱ ከውጭ የሚገቡትን ምርቶችን 
መተካት የሚያስችሉ አሰራሮች ላይ በትኩረት መስራት 
እና ማበረታታት ያስፈልጋል። 

የ ኢ መደበኛ የንግድ እንቅስቃሴውንም በመቆጣጠር 
እና በመደበኛው የንግድ ሰርአት ላይ የሚያደርሰውን 
ተጽእኖ ለመቀነስ ተገቢ የገበያ ቦታዎችን በማመቻቸት 
ትክክለኛ  የአሰራር መመዘኛዎቸን በማሰቀመጥ ብቁ 
የሆነ የድንበር ላይ ንግድ ስርአቶችን በማበጀት የኢ 
መደበኛ ንግዱ በመደበኛ ንግዱ ላይ የሚያሳድረውን 
ተጽአኖ መቀነስ ይቻላል ፣ እንደ አዲስ አበባ ንግድ 
ምክር ቤት ምክረ ሀሳብ።

በሃገር አቀፍ ደረጃ ለሚፈጸሙ ትላልቅ ግዥዎችም 
ቢሆን ለሃገር ውስጥ አምራቾች አድል  በቀጥተኛ 
ውሳኔ  እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል ያለው የምክር 
ቤቱ የፖሊሲ ምልከታ ንግድ እና ንግድ ነክ ጉዳዮችን 
ብቻ የሚያስተናግድ ችሎት አንዲኖር ማደረግ ተገቢ 
መሆኑን አንስቷል።

ይህም የሃገር ውስጥም ሆነ የአለም አቀፋዊ ጉዳዮችን 
ከመደበኛው ችሎት ባጠረ መልኩ እንዲስተናገድ 
የሚያግዝ በመሆኑ ከዚህ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች 
በአፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ ያሰችላቸዋል።

የማክሮ ኢኮኖሚው ፖሊሲ እና አፈጻጸሙንም 
በመከታተል ከሃገሪቷ አላማ ጋር ተደጋጋፊ በሆነ መልኩ 
በማስኬድ የኤከስፖርት ተወዳዳሪነትን መጨመር 
ያስችላል ብላል  የምክር ቤቱ  ጥናት ። 

አበቃሁ 
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መንግስት የውጭ ...

ንግድ ምክር ቤቱ በኮቮድ 19 ምክንያት ተጎጂ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ አደረገ

ከገጽ 1 የዞረ

ይዞታ ወደ ግሉ የማዞሩ ተግባር ጊዜ የሚወስድና በከፍተኛ ጥንቃቄ መከወን ያለበት ተግባር ቢሆንም ከዚያ መለስ ግን በስርአቱ ውስጥ ያሉትን እንቅፋቶች ለይቶ የማስወገዱ 
ተግባር ግን ለነገ የሚባል  አይደለም። 

የለውጥ ወቅት ደግሞ በአብዛኛው አሮጌው ልማድና አሰራር ተወግዶ ቦታውን ለአዲስና የተሻለ ዘመናዊ አሰራር ቦታውን የሚለቅበት ወቅት ነው። ይህ የሚሆነውም በአንድ 
ጊዜ ወይም በጥቂት አመታት ሳይሆን  ጥረትንና ትእግስትን የሚጠይቅ ስራ ነው። ይህ ሲባል ግን አዲሱ ለውጥ ከጊዜ በኋላ በራሱ መንገድ የአሮጌውን ቦታ ተክቶ ሁሉም ነገር 
ይስተካከላል ማለት አይደለም። 

የተነሳንበትን ጭብጥ ወይም የውጭ ንግዱን ሁኔታ ለምሳሌ ብናነሳው  ለረጅም ዘመን በተለያዩ ውስብስብ ችግሮች ተጠፍሮ የቆየ ሴክተር በመሆኑ በአጭር ጊዜ ችግሮቹን 
አራግፎ ጥሎ አዲስነትን ይቀዳጃል ብለን አንጠብቅም። ቢሆንም ግን ታዲያ ነገ በኢኮኖሚያችን ውስጥ ለማየት የምንፈልገው አዲስ ለውጥ የሚጀመረው ዛሬ በመሆኑ እኛም 
የምናደርጋቸውን ጥረቶች መጀመር ያለብን ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው። በተለይም ለአገርም ሆነ ለህዝብ እጅግ ጎጂ የሆነውና የውጭ ንግዱ አንደኛውና አሻፈረኝ ያለው ተግዳሮት 
ሆኖ የቆየው የኮንትሮባንድ ንግድ ለነገ በይደር የሚተው ሳይሆን ዛሬ አጣዳፊ መፍትሄ የሚፈልግ ችግር ነው።

አገር በለውጥ ሂደት ስትተራመስ ለኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ሰርግና ምላሽ እንደሚሆንላቸው ባለፉት ዘመናትም ሆነ በአሁኑ ጊዜ የሚስተዋል ክስተት ነው። ወንጀልና ህገ 
ወጥነት በለውጥ ትርምስ ውስጥ ጥሩ የመስፋፋት አጋጣሚ ያገኛሉ። ይህንን ሆኔታ አረጋግቶ ህጋዊነት እንዲሰፍንና ለመንግስት የተጠየቁትን ቀረጥ ከፍለው የሚሰሩ ነጋዴዎች 
እንዳይጎዱ ጥበቃ ሊያደርግላቸው የሚገባው ደግሞ መንግስት ነው። 

በተለይም በድንበር አካባቢዎች ሰፍኖ የቆየው ክፍተትና የቁጥጥር ብቃት ማነስ ለህገ ወጥ ንግድ መልካም አጋጣሚዎችን ከፍቶ መቆየቱ ግልፅ ነው። ይህንንም ክፍተት 
ለመዝጋት ያልተቻለው ደግሞ ህገ ወጥ ነጋዴዎች ከወቅቱ የመንግስት ሃላፊዎች ጋር ዘርግተውት የኖሩት ውስብስብ የጥቅም ኔትወርክ እንደ ነበር የታወቀ ነገር ነው። ይህ 
ኔትወርክ ደግሞ ከስር መሰረቱ ካልተመነገለ በስተቀር በቀድሞዎቹ የመንግስት ሙሰኞች ምትክ ሌሎች ይበልጥ የተራቀቁ ሙሰኞች እየተፈጠሩ ህገወጥነትን አጥናክረው 
የሚቀጥሉበት እድል ከፍተኛ ይሆናል። 

በዚህ እየተጠናቀቀ ባለው 2012 አመት የአገራችን የውጭ ንግድ ውጤት ካለፈው አመት ብዙም ባይሆን የተሻለ መሆኑን መንግስት በቅርቡ ባወጣው መረጃ አስታውቋል። 
አገራችን በዚህ ወቅት ያመረተቻቸውን ምርቶች ወደ ውጭ አገሮች ልካ ያገኘችው ገቢ ከሶስት ቢሊዮን ዶላር የላቀ መሆኑ ተጠቅሷል። የውጭ ንግድ ገቢያችን ባለፈው አመት 
ከዚህ አነስ ያለ ቢሆንም በዚህ አመት ግን ከመጨመር ይልቅ ያሽቆለቁላል የሚል ግምት እንደ ነበረ እናስታውሳል። 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ምክር ቤቱ በኮቮድ 19 ምክንያት ተጋላጭ እና ተጎጂ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ድጋፍ 
በማድረግ ላይ ይገኛል::

የዚህ አንድ አካል የሆነው ማእድ የማጋራት ፕሮግራም ሽሮሜዳ ለሚገኙ 150 ለሚሆኑ አቅመ ደካሞች እና በኮቪድ ምክንያት ገበያ ላጡ ሸክላ ሰራተኞች የመጀመሪያውን 
ዙር የምግብ እና የዘይት ምርቶችን በመስጠት ማህበራዊ ሀላፊነቱን ለመወጣት ሞክሯል። 

በቀጣይም የሽክላ አምራቾቹ ዘላቂ በሆነ ሁኔታ የሚደገፉበትን እና ምርታቸው በዘመናዊ መልኩ የሚሰፋበትን መንገድ እንደሚያመቻች የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት 
ወ/ሮ መሰንበት ሸንቁጤ ተናግረዋል።

በቀጣይም በልደታ እና በአራዳ ለሚገኙ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ለመድረስ እቅድ ይዟል:: የምክር ቤቱን ፕሬዚዳንት ጨምሮ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትና 
ማኔጅመንቱ እንስራ የተባለውን የሸክላ ማእከል ጎብኝተዋል።

በ ገጽ 9

የአዲስ አበባ ንግድና 

የዘርፍ ማህበራት ምክር 

ቤት የኮቪድ 19 ወረርሽኝ 

መከሰቱን ተከትሎ በሽታውን 

ለመከላከል የሚያስችሉ 

ምላሾችን እየሰጠ ይገኛል። 
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የጉምሩክ ኮሚሽን አገልግሎቱን ሙሉ በሙሉ 
በኦንላይን መስጠት ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ

የኦንላይን አገልግሎቱ ደንበኞች በኦንላይን 
የሚጠበቅባቸውን ሰነዶች በማስገባት ወደ ጉምሩክ 
ጣቢያ መሄድ ሳይጠበቅባቸው አገልግሎት ማግኘት 
የሚያስችል እንደሆነ ተገለፀ።

በኮሚሽኑ በከፊል የተጀመሩ ስራዎችን በማጠናከር 
ሙሉ በሙሉ በቴክኖሎጂ በማስደገፍ አገልግሎቱ 
ከአንድ ወር በኋላ እንደሚጀመር ታውቋል። 

ለዚህም የሚያግዝ በመላ አገሪቱ ላሉ የኮሚሽኑ 
አመራሮች በቪዲዮ ኮንፈረንስ በመታገዝ ስልጠና 
እየተሰጠ ነው። የኦንላይን አገልግሎቱ ተገልጋዮች ወደ 
ጉምሩክ ጣቢያዎች መምጣት ሳይጠበቅባቸዉ ካሉበት 
ሆነዉ አስፈላጊዉን ቅድመ ሁኔታ ብቻ በማሟላት 
አገልግሎት ማግኘት የሚያስችላቸዉ መሆኑ ጊዜ፣ 
ወጪ እና ጉልበት በመቀነስ ምቹ አገልግሎት እንዲያገኙ 
የሚያስችል የአሰራር ስርአት መሆኑን የጉምሩክ 
ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ገልፀዋል ።

ከአንድ ወር በኋላ ስራ ላይ ይዉላል ተብሎ የሚጠበቀዉ 
እና በዝጅት ላይ ያለዉ የኦንላንይን አገልግሎትም ከዚህ 
በፊት ስራ ላይ ከዋለዉና የጉምሩክ አገልግሎቱ ምልልስ 
አልባ እና ወረቀት አልባ በማድረግ ትግበራ ላይ ያለዉን 
የአንድ መስኮት አገልግሎት ጋር እንዲናበብ በማድረግ 
አገልግሎቱ ከትራዚት እስከ ክሊራንስ እና ቁጥጥር 
እንዲሁም የታክስ ክፍያን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ 
በኦንላይን የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት ለመስጠት ኮሚሽኑ 
በዝግጅት ላይ መሆኑን ነዉ  ኮሚሽነሩ የገለፁት።

የኦንላይን አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግበራ 
ለማስገባት ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ የመስራት፣ 
ለአመራሮች ስልጠና የመስጠት እንዲሁም ከኢትዮ 
ቴሌኮም ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሆነም ተነግሯል። 
ምንጭ #ገቢዎች ሚኒስትር

በእጅ የሚያዝ  ...
ከገጽ 1 የዞረ

ወርቅ በያዝነው ወር በወቄት 2000$ ገባ:

ይህ አመት 2020 ወርቅ ማንነቱን ያስመሰከረበት ነው 
ተባለ። ወርቅ በያዝነው ወር በወቄት 2000$ ገብቷል:: 
በግራም ከ$70 (2800ብር በላይ) ሆኗል:: ኮቪድ-19 
ኢኮኖሚን ሲያዳክም ሰው ያለውን ጥሪት ወደ ወርቅ 
እየቀየረ እንደሆነ ባለሙያዎች እየገለጹ ነው:: 

የዶላር ዋጋ መዋዠቅም አንዱ ምክንያት ነው 
ተብሏል: የሰሞኑ የአሜሪካና የቻይና ፍጥጫም 
እጁ እንዳለበት ተነግሯል:: ወርቅ በ7 ወራት 
ውስጥ ዋጋው 30% ነው የጨመረው:: 
ለክፍለ ዘመናት የሰው ልጅ ቁጥር አንድ መዐድን: 
የፍቅር መግለጫ: የጦርነት ምክንያት: የሀብት መለኪያ: 
የውበት ማድመቂያ ወርቅ ዛሬም የክፉ ቀን ስንቅ ሆኖ 
ተፈላጊነቱ በዓለም ንሯል::

ኢትዮጵያ ለቢዝነስ አመቺነት 169ኛ ደረጃን 
ያዘች።

የአለም ባንክ የ2020 የፈረንጆች አመት የቢዝነስ 
አመቺነት ዳሰሳው ይፋ ሆኗል:: ኢትዮጵያ ከ190 የዓለም 

ሀገራት በቢዝነስ አመቺነቷ 169ኛ ላይ ተቀምጣለች:: 
ባለፈውም አመት 2019 ተመሳሳይ ነበር:: ከፍም 
ዝቅም አላለም ተብሏል:: በታሪኳ ሀገራችን የከፋው 
161ኛ፣የተሻለው ደግሞ 104ኛ የሆነችበት እንደነበር 
አውስቷል::

በአለም ባንክ ይህን ጉዳይ ለማስላት የተለያዩ መለኪያዎች 
ሲኖሩት አበይቶቹን ለመጥቀስ ኢትዮጰያ ከ190 ሀገራት 
አዲስ ቢዝነስ ለመጀመር 168ኛ፣ ለግንባታ ፈቃድ 
142ኛ፣ ኤሌክትሪክ ለማግኘት 137ኛ፣ ብድር አቅርቦት 
176ኛ ላይ ተቀምጣለች::

ከሀገራት አንፃር አዲስ ቢዝነስ ለመጀመር ኢትዮጵያ 
168ኛ ላይ ናት ብሏል። ርዋንዳ 35ኛ ግብፅ 90ኛ: ኬንያ 
129 ሆነዋል።

በግንባታ ፈቃድ ቅልጥፍና ኢትዮጵያ 142ኛ ፣ ግብፅ 
74ኛ ርዋንዳ 81 እና ኬንያ 105 ናቸው ብሏል።

በብድር አቅርቦት ረገድ ኢትዮጵያ 175ኛ፣ ርዋንዳ 4ኛ 
ኬንያ ኛ እና  ግብፅ 67 ናቸው ብሏል።

ኢንተርኔት ተጠቃሚ ቁጥር በአመት ውስጥ 
በእጥፍ አደገ

ዘንድሮ ከ ኢንተርኔት/ዳታ አገልግሎት ኢትዮ ቴሌኮም 
ወደ 14 ቢሊየን ማግኘቱን ማስታወቁ ይታወሳል። 
ይህም በ2012 በጀት አመት ከተገኘው 47.7 ቢሊየን 
ብር ውስጥ የ29 በመቶ ድርሻን የያዘ ነው።

በተጠቀሰው ግዜ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ቁጥር 
ከቀዳሚው ተመሳሳይ ወቅት አንፃር በ 98 በመቶ 
የጨመረ ሲሆን። ይህም ከሞላ ጎደል እጥፍ እንደማለት 
ነው። 

በኢትዮጵያ የኢንተርኔት ተደራሽነት እስከ ቅርብ 
ግዜያት በጣም ዝቅተኛ እንደነበር ይታወሳል። ሆኖም 
ከማህበራዊ ሚዲያ መስፋት እና የዘመናዊ ስልኮች/
ስማርት ፎን ተጠቃሚ ቁጥር መጨመር ለኢንተርኔት 
መስፋፋት ምክንያት እንደሚሆን ተገምቷል።  
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መንግስት የውጭ ...

በተለይም ኮቪድ 19 ከተበው ከተከሰተባቸው ካለፉት 
አምስት ወራት ወዲህ አለም አቀፍ ንግደ በመቀዛቀዙ 
የተነሳ የአገራችንም ንግድ የዚሁ የድንገተኛ መቀዛቀዝ 
ሰለባ ይሆናል ተብሎ ተፈርቶ እንደ ነበር ይታወሳል። 
ስለሆነም ከዚህ አሉታዊ ግምት አንፃር የተመዘገበው 
ገቢ ብዙ የሚያኩራራ ባይሆንም ተስፋ የሚስቆርጥም 
አይደለም።

ይህ የተባለው ውጤት ሊመዘገብ የቻለው በመሰረቱ 
ኢትዮጵያ ለውጪው አለም የምታቀርባቸው በእርሻ 
ላይ የተመሰረቱ ምርቶች እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዋጋ 
ማሽቆልቆል ባለማሳያታቸውና ተፈላጊነታቸው 
አለመቀነሱ አንዱ ምክንያት ነው። በእርግጥም አበባን 
የመሳሰሉ ምርቶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በአለም 
ገበያ ውስጥ ወይም የአበባ ንግድ ማእከል በሆነችው 
በኔዘርላንድስ ፍላጎት በእጅጉ መቀነሱ ይታወቃል። ይህ 
ባይሆን ኖሮ ደግሞ የውጭ ንግድ የሚያስገባው ገቢ 
የተሻለ ይሆን እንደ ነበረ ግልፅ ነው። 

ሌላው በውጭ ንግዳችን አፈፃፀም አንደኛው ተግዳሮት 
የሆነው የኮንትሮባንድ ወይም የህገ ወጥ ንግድ 
መስፋፋትና መንግስት ይህንን ቸግር መቆጣጠር 
ዚቸገር መታየቱ ነው። ብዙ ምርቶች በኮንትሮባንድ 
ከውጭ ወደ አገር መግባታቸው ብቻ ሳይሆን ከአገር 
ወደ ውጭ መውጣታቸው ጭምር ለውጭ ንግዱ ገቢ 
መዳከም ቀድሞም ሆነ አሁን ከፍተኛ ተግዳሮት ሲሆን 
ይስተዋላል። 

ከውጭ በህገ ወጥ መንገድ የሚገቡና የሚከፋፈሉ 
እቃዎች ህጋዊና ለመንግስት ተገቢውን ቀረጥ እየከፈሉ 
በሚሰሩ ነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርስ 
ቆይቷል አሁንም እያረሰ ነው። ለመንግስት ቀረጥ 
እየከፈሉ የሚነግዱ የንግዱ ማህበረሰብ አከላት 
በኮንትሮባንድ ከገቡና በዝቅተኛ ዋጋ ከሚሸጡ 
ሸቀጦች ጋር ተወዳድረው አትራፊ ሊሆኑ አይችሉም። 
በዚህም ምክንያት የኮንትሮባንድ ንግድ በተጧጧፈበት 
ባለፈው ዘመን ህጋዊ ነጋዴዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሲጎዱና 
አንዳንዶቹም ከውድድር ወጥተው መክሰራቸው ሲነገር 
ቆይቷል። 

አሁንም ቢሆን በየክንትሮባንድ ንግድ ተጠናክሮ የቀጠለ 
ስለሆነ ህጋዊ ነጋዴዎች በመጎዳት ላይ መሆናቸው ግልፅ 
ነው። መንግስት በሰጠው መግለጫ እንዳመለከተው 
ከቁም ከብት ጀምሮ ጫትና ወርቅ እንዲሁም ሌሎች 
ስማቸውና መጠናቸው ያልታወቁ በአለም ወይም 
በካባቢው ንግድ ውስጥ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸውና 
በአንፃሩም ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኙ የግብርና ምርቶችም 
ይገኙበታል። 

ለምሳሌም መንግስት የውጭ ንግዱን አፈፃፀም ግምገማ 
በደረገበት ውስጥ በአለም ገበያ ላይ ከፍተኛ ተፈለጊነት 
ያላቸውና ለአገሪቱም ሆነ ለህጋዊ ነጋዴዎች ጥሩ ገቢ 
ማስገኘት የሚችሉ የእርሻ ውጤቶች መኖራቸው 
ተጠቁሟል። ከነዚህም ምርቶች ውስጥ ዥንጎርጉር 
ቦሎቄና ተመሳሳይ የእርሻ ምርቶች ይገኙባቸዋል። 
አንዳንድ ነጋዴዎች እነዚህን ምርቶች በየመጋዘኖቻቸው 
ደብቀው በማቆየት ዋጋቸው ከአሁኑም በላይ 
እንዲያሻቅብ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸው 
ተደርሶባቸዋል። 

ስለሆነም እነዚህ የተባሉት ነጋዴዎች ምርቶቹን 
አውጥተው በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለገበያ 
እንዲያቀርቡ ተደርገዋል። ከመስከረም ወር 2013 በኋላ 
ደግሞ እነዚሁ ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን በኢሴክስ 
ዘመናዊ የመገበያያ መድረክ በግልፅ ጨረታ ተጫርተው 
ወደ ውጭ አገር መላክ እንደሚገባቸው ተነግሯቸዋል። 
እንደዚህ አይነቱን ህግና ስርአትን ያልጠበቀ በአንዳንድ 
ነጋዴዎች አካባቢ የሚታየው አዝማሚያ ለአብዛኛው 
ህጋዊና ቀረጥ ከፋይ ነጋዴ ጎጂ ክስተት በመሆኑ 
መንግስት ህጋዊነትን ለማስፈን የሚውስዳቸው 
እርምጃዎች ተገቢነት ስላላቸው በንግዱ ማህበረሰብ 
ዘንድ የሚደገፉ ናቸው።

እነዚህ ህጉን አክብረውና ተገቢውን ቀረጥ ከፍለው 
የሚነግዱ ወገኖች በእንቅስቀሴያቸው ሊቀጥሉበት 
የቻሉት መንግስት ከነገ ዛሬ ኮንትሮባንድ ንግድን 
ይቆጣጠራል በሚል ተስፋ ነው። ይህ ተስፋ ግን 
ብዙውን ጊዜ አመርቂ ውሰጤት ሲያሳይ አይስተዋልም። 
አገራችን ከውጭ ንግድ የምታገኘው ገቢ በዚሁ ምክንያት 
የሚገባውን ዋጋ ሳያገኝ ቀጥሏል።

በእርግጥም መንግስት የውጭ ንግዱን ዘመናዊ 
ለማድረግና ኮንትሮባንድን ለመቆጣጠር አያሌ ዘመናዊ 
የሚባሉ ህጎች፣ ደንቦችና አሰራሮችን ለመተግበር ሲሞክር 
አያሌ አመታትን አሳልፏል። ነገር ግን ችግሩ ያለው 
እነዚህን ለውጦች በሚተገብሩት አንዳንድ ሃላፊዎች 
አካባቢ ስለሆነ የቴክንሎጂና የአስተዳደር ዘመናዊነት 
የተጠበቀውን ለውጥ ማስገኝት ሳይችል ከሞላ ጎደል 
እስካሁን ቀጥሏል። ቴክኖሎጂም ሆነ አስተዳደር 
ሲለወጥ ለውጡን የሚተገብሩት ሰዎች አስተሳሰባቸው 
አብሮ መለወጥ ይኖርበታል። አለበለዚያ ነገሩ ሁሉ 
ታጥቦ ጭቃ ወይም ደግሞ ፈረንጆች እንደሚሉት 
በአሮጌ አቁማዳ የሚቀርብ አዲስ የወይን ጠጅ ይሆንና 
ያርፈዋል።

ነገር ግን አዲሶች ሃላፊዎች አንደ ቀድሞዎቹ ሁሉ 
ለውጡን ለግል ጥቅማቸው ማራመጃ ወይም አግባብ 
ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ከተጠቀሙበት ምንም አይነት 
ዘመናዊ ለውጥ የታለመለትን ግብ ሊመታ አይችልም። 
የጉቦኝነት ወይም የሌብነት አባዜ የተጠናወታቸው የስራ 
መሪዎች ወይም የኮንትሮባንድ ንግድን ለመቆጣጠር 
የሚሰሩ ወገኖች የተራቀቀውን ቴክኖሎጂ የተራቀቀ 
ሙስና ወይም ሌብነትን ለማራመድ አይጠቀሙበትም 
ማለት አይቻልም። 

ሌላው ችግር ደግሞ የኮንትሮባንድ ንግድ ለመቆጣጠር 
የሚሰየሙ የስራ ሃላፊዎች በየጊዜው ቶሎ ቶሎ 
ስለሚቀያየሩና አዳዲስ ሃላፊዎች በቦታቸው ስለሚተኩ 
አንዱ የጀመረውን የለውጥ ስራ ሌላው ሳያበስለው 
ከቦታው ተነስቶ መሄዱ ለጉቦኞችና ለሙሰኞች ምዝብራ 
ቀጣይነት አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል። በዚህም ተጎጂ 
የሚሆኑት ከውጭ ንግዱ ጠቃሚ መሆን  የሚገባት 
አገራችንና በሃቅ ህጉን አክብረውና የተጠየቁትን ግብር 
ከፍለው የሚነግዱ ወገኖቻችን ናቸው ማለት ይቻላል።

ሌላውና የውጭ ንግዱን የዚህ አመት ውጤት 
በምንመለከትበት ጊዜ ማንሳት የሚገባን ነጥብ የግል 
ሴክተሩ ነጋዴ በውጭ ንግድ ውስጥ ይበልጥ ተሳታፊነት 
እንዲኖረው ለማድረግ ተጨማሪና ቀጣይ እርምጃዎች 
መወሰድ እንዳለባቸው ነው። ለውጥም ሆነ አዳዲስ 
እርምጃዎች የአንድ ሰሞን የጋዜጦች ርእስ ወይም 
የሚዲያ ፍጆታ ከመሆን አልፈው ቀጣይነትና ዘላቂነት 
ሊኖራቸው ይገባል። መንግስት ለግሉ ሴክተር ሃቀኛ 
ነጋዴዎች መጠናከር አስፈላጊ ናቸው የሚባሉትን 
እርምጃዎች ያለማቋረጥ መውሰድ ይኖርበታል። 

በባንክ ብድርና በዶላርና በሌሎች አለም አቀፍ የምንዛሪና 
የመገበያያ ገንዘቦች ዙሪያ የሚታዩትን ተግዳሮቶች 
በየጊዜው እየተከታተለ አጣዳፊ የእርምት ወይም 
የማሻሻያ እርምጃዎችን መውሰድ ይጠበቅበታል። 
መንግስት ለግሉ ሴክተር ማጠናከሪያ የሚውል 
ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የአበዳሪ ድርጅቶች 
የሚያገኘውን ጥሪትና ድጋፍ ለዚሁ ተግባር ጭምር 
ማዋል ይጠበቅበታል። የተቀዛቀዘውን የአገር ውስጥ 
ገበያ ማነቃቃትም ይጠበቅበታል። 

መንግስት ነፃ ገበያና በውድድር ላይ የተመሰረተ የልማት 
እስትራቴጂ እከተላለሁ እስካለ ድረስ አብዛኛውን 
ጥረቱን ማዋል የሚገባው ለግሉ ሴክተር ጥንካሬ መሆን 
ይገባዋል። ከላይ የጠቀስናቸው አንዳንድ ችግሮች 
ከተቀረፉና የእርሻ ምርቱ የተሻለ ውጤት ካስገኘ 
አገራችን  በሚመጣው አመት በውጭ ንግድ ክንዋኔ 
ረገድ ከዘንድሮው የበለጠ ውጤት የማታስመዘግብበት 
ምክንያት አይኖርም።  
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ከዚሁ ከግብርና ሳነወጣ ለምሳሌ የብዙ ጅረቶች ባለቤት 
የሆነችው ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ህዝቦቻ በድርቅ አደጋ 
ሲጋለጡ እና ዜጎቻ ለምግብ እርዳታ እጃቸውን ሲዘረጉ 
ማየት እስካሁን ድረስ አብሮን የዘለቀ ታሪካችን ሆናል። 
በተመሳሳይ ሁኔታም እጅግ ብዙ የከብት ሀብት ባለቤት 
የሆነችው ኢትዮጵያ የከብት ተዋጽዎ የሆኑት ወተት እና 
ስጋ በውድ ዋጋ የሚሸጥባት ሀገር መሆኗ እስካሁን ድረስ 
ያልተፈታ እንቆቅልሽ የሆነባት ሀገር። በዚህ ዙርያ ብዙ 
ተቃርኖዎችን ማንሳት በተቻለ ነበር።

የኢትዮጵያ የወተት ልማት ዘርፍ በብዙ ችግሮች 
የተተበተበ መሆኑን የጥናት ውጤቶች ያሳያሉ። ለመነሻ 
ያክልም በኢትዮጵያ የሚገኙት የከብት ዝርያዎች ወተት 
የመስጠት አቅማቸው ከውጭ ሀገር ዝርያዎች ጋር 
ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆኑን በሆለታ ግብርና ተመራማሪ 
የሆኑት ከዚህ ቀደም ዶክተር ፍሬው አየለ ለአዲስ 
ቻምበር ድምጽ በሰጡት ቃለምልልስ ተናግረዋል። 
የውጭ ሀገር ላሞች በቀን ከሰላሳ ሊትር የማያንስ ወተት 
ሲሰጡ የኢትዮጵያ ላሞች ደግሞ በቀን ከሁለት ሊትር 
በታች ወተት እንደሚሰጡ እኚሁ ተመራማሪ አክለው 
ተናግረዋል። የከብቶች የጤና አያያዝ አነስተኛ መሆን፤ 
የከብቶች መኖ እጥረት፤ ከብቶችን ለማርባት የሚሆን 
የግብርና መሬት እንደልብ አለመገኘት የመሳሰሉት 
ሌሎች ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። በዚህ ርእሰ 
ጉዳይ በርካቶች ያለመታከት ለአዲስ ቻምበር ሚዲያ 
ሀሳባቸውን ሲያካፍሉ ከርመዋል። 

አዲስ ቢዝነስ ከአንድ ኢትዮጵያዊ የምጣኔሀብት 
ባለሙያና በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ ከተሰማሩ 
ባለሀብት ጋር በቅርቡ ውይይት አድርጓል። የእርሳቸውን 
ሃሳብ እናካፍላችሃለን

ዶክተር ካሳሁን አበሩ የምጣኔሀብት ባለሙያና በአሁኑ 
ወቅት በሎጀስቲክስና በግብርና ኢንቨስትመንት 
ተሰማርተው ከ250 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልን 
መፍጠር ችለዋል። አሁን በአካካስ ድርጅት ውስጥ ስራ 
አስኪያጅና ባለቤት ናቸው። ከተማሩት የትራንስፖት 
ኢኮኖሚ ባለፈ እርሻ ላይ ከበፊት ጀምሮ ከፍተኛ ፍላጎት 
እንዳላቸው ይናገራሉ። በአንድ ወቅት ወደ ቢሾፍቱ/
ደብረዘይት በመሄድ አንድ የሚሸጥ የግብርና ድርጅት 
መኖሩን በመስማት ወደዛው እንዳቀኑ እና ታሪካዊ 
የሚባለውን ውሳኔ እንደወሰኑ ዶክተር ካሳሁን ከአስራ 
ሁለት አመት በፊት ያለውን ታሪክ መለስ ብለው 
ያስታውሳሉ። በወቅቱ ሄደው ያዩት ያስደሰታቸውና 
የማረካቸው ዶክተር ካሳሁን 11 ሄክታር መሬት ያለውን 
የአሳማ እርባታ ድርጅት ጨረታ በመግባት የራሳቸው 
እንዳደረጉት ለአዲስ ቢዝነስ ተናግረዋል ። በወቅቱ 
ዶክተር ካሳሁን የወሰዱት እርምጃ አልጋ በአልጋ 
እንዳልነበር እና የግብርና ኢንቨስትመንታቸውን በሁለት 
እግሩ እንዲቆም ከፍተኛ መስዋትነት መክፈላቸውን 
ተናግረዋል። ከነዚህ ተግዳሮቶች መካከል የመነሻ 
ካፒታልን ለማግኘት የተደረገው ትግል እና ብድር 
ለማግነት የተደረገውን አስቸጋሪ ፈተና ዶከተር ካሳሁን 
ተናግረዋል። በመጨረሻም ከዳሽን ባክን ባገኘኙት 3 
ሚሊዮን ብር ስራቸውን እንደመሩ ያወሳሉ ። አሁን ላይ 
አስራ ሁለተኛ አመቱን የያዘው የፕራይም ማርት የስጋና 
ወተት ማቀነባበሪያ ድርጅት መጀመርያ ከነበረበት 
ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ተለውጧል። ከዛሬ 12 አመት 
በፊት የነበሩት ሰራተኞች 26 ሲሆኑ የነበሩት አሳሞች 
ብዛት ደግሞ ከ200 አይበልሙም ነበር። የዛሬ 12 አመት 
26 ሰራተኞች የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ለ240 በላይ 
ሰራተኞች በቋሚነት ስራ እድልን ፈጥሯል። 

ድርጅቱም አሳማ ከማምረት ወደ ተለያዩ እንስሳ 
ተዋጾኦ ምርቶች ላይ ትኩረቱን በማድረግ ስጋ፤አንቁላል 
እና ወተት ምርት ላይ ትኩረት ማድረጉን ዶክተር 
ካሳሁን ለአዲስ ቢዝነስ ተናግረዋል። በነዚህ አስራ 

ስጋ ልማት ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። በቀንድ ሀብት 
ብዛት ከአፍሪቃም ሆነ ከአለም ጥቂት ከሚባሉት 
ሀገራት ተርታ የምትመደበው ኢትዮጵያ ዝቅተኛ 
የወተትተጠቃሚዎች ያሉባት ሀገር እንደሆነች በቅርብ 
የወጣ ጥናት አመላክቷል። በዚህ ጹሁፍ የወተት እና 
የስጋ ወይም የከብት ሀብታችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም 
ተብትበው የያዙንን ማነቆዎች ምነድን ናቸው። 

የጎረቤት ሀገራት የሆኑት እንደነ ግብጽ የመሳሰሉት 
ሀገራት የኢትዮጵያን የቀንድ ሀብት በመግዛት የታሸጉ 
የስጋና የወተት ውጤቶችን እሴት በመጨመር መልሰው 
ወደ ኢትዮጵያ ገበያ በውድ ዋጋ እንደሚልኩ ብዙዎች 
በቁጭት ሲናገሩ ይደመጣል።  በአለማችን 2 ቢሊዮን 
የሚጠጉ ህጻናት በደም ማነስ እጥረት የሚሰቃዩ ሲሆን 
ሁለት ቢሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በቂ አየዲን አያገኙም። 
ይህም ብቻ አይደለም ከሁለት መቶ ሀምሳ ሚሊዮን በላይ 
የሚሆኑ ህጻናት በቫይታሚን ኤ እጥረት እንደሚሰቃዩ 
መረጃዎች ያሳያሉ። ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመለስ 
ደግሞ አርባ በመቶ የሚሆኑት ህጻናት የመቀንጨር 
እድል አላቸው(stunted growth)። በቅርብ ይፋ 
የሆነው የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ 
ድርጅት ሪፖርት እንደሚሳየው ከሶስት መቶ ሺህ በላይ 
የኢትዮጵያ ህጻናት ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጋላጭ 
መሆናቸውን ነው። 

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት ደግሞ የምግብ እርዳታ 
እንደሚያስፈልጋቸው ሪፖርቱ ጨምሮ ያስረዳል። 
ታዲያ ይህን ሁሉ ማህበራዊ እና ሰብአዊ ቀውስ 
ማንሳት የተፈለገው በግብርና ሀብት እምቅ ሀብት 
ባለቤት በሆነችው ሀገር እትዮጵያ መሆኑ ግርምምትን 
ከመፍጠሩም ባለፈ  አጠያያቂም ነው።

በተለይም የወተት እና የወተት ምርቶች አጠቃቀም 
እጅግ አነስተኛ የሆነባት ኢትዮጵያ በወተት ከብት 
ሀብት ከአፍሪቃ አህጉር በ55 ሚሊዮን የቀንድ ከብቶች 
አንደኛ ስትሆን ከአለም ሀገራት ደግሞ እንደ መረጃዎቹ 
መለያየት ከስድስት እስከ አስረኛ ባለው ተርታ ውስጥ 
ተሰልፋለች። ምንም እንኳን እምቅ የሆነ የቀንድ ከብት 
ሀብት ቢኖርም ወተትን የመጠቀም ባህላችን ዝቅተኛ 
ሲሆን በአመት በነፍሰወ ከፍ 19 ሊትር እንደሆነ በዚህ 
ዘርፍ የተሰማሩት ባለሙያዎች ለአዲስ ቻምበር ድምጽ 
በሰጡት ቃለምልልስ ተናግረዋል። 

ይህ ማለት ደግሞ ከኬንያ  እና ሱዳን ከመሳሰሉት 
ሀገራት ጋር  ስትነጻጸር ኢትዮጵያ የሀያ በመቶ ድርሻ 
እንኳን አይኖራትም ማለት ነው። ይህም እጅግ አነስተኛ 
መሆኑን ያመላክታል። በአጠቃላይ የወተት ሀብታችን 
የአለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መመዘኛ ማሟላት 
እንዳልቻለ በቅርብ የወጣ መረጃ አመላክታል።

የዚህ ሁሉ ተቃርኖ ታዲያ የግብርና ሚኒሰቴር 
የመሳሰሉት የመንግስት ተቋማትን ተወቃሽ ከመሆን 
አያድናቸውም። በኢትዮጵያ የሚገኘውን እምቅ 
የግብርና ሀብት በአግባቡ አለመጠቀም የችግሩን 
አሳሳቢነት ያሳያል። 

ሁለት አመታት በርካታ ስራ እንደሰሩ ዶክተር ካሳሁን 
ይናገራሉ። በተለይም በውጭ ሀገር የስራ ልምድ 
ያላቸውን ባለሙያዎች በማስመጣት እዚህ ሀገር 
እንዲሰሩ ማድረግ በርካታ ጠቀሜታ እንዳስገኘላቸው 
ተናግረዋል።

ኢትዮጵያ በአመት ብዚ ገንዘብ በማውጣት የስጋና 
ወተት ምርቶችን ከውጭ ታስገባለች ነገር ገን እንዲህ 
አይነት ሀገር በቀል ድርጅቶች አንድም የውጭ ምንዛሬን 
በማስቀረት እና የውጭ ሀገር ቴክኖሎጂን ወደ ሀገር ቤት 
በማስገባት የሚጫወቱት ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ 
ዶክተር ካሳሁን አበሩ በቅርቡ ከአዲስ ቢዝነስ ጋር 
ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። 

በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በመሳሰሉት ሀገራት ከፍተኛ 
የውጭ እዳ ጫናና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ባለበት ሀገር 
እንዲህ አይነት ድርጅቶች በኢትዮጵያ መፈጠራቸው 
አንድም ለኢምፖት ሰብስቲትዩሽን የሚኖረው ሚና 
እንዳለ ሆኖ ሁለተኛው ደግሞ እሴትን በመጨመር 
የተሸለ የውጭ ምንዛሬ እንዲኖር ማስቻል መሆኑን 
ዶክተር ካሳሁን ተናግረዋል። “ኢትዮጵያ ከስጋ ምርት 
ይህን ያህል ኤክስፖረት አደረገች ይባላል። በኔ ግምት 
አንድን ከብት ፐሮሰስ አድርጎ ወደ ተለያዩ ምርቶች 
መሸጥና ከብቱን ሰንጥቆ መሸጥ ከፍተኛ ልዩነት አለው” 
በማለት አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል።

እዚህ ላይ ዶክትር ካሳሁን አስገራሚ የሆነውን ጉዳይ 
ለአዲስ ቻምበር ድምጽ ሰጥተዋል። በምሳሌ ሲያስረዱ 
ኢትዮጵያ ለግብጽ ወይም ለሌሎች ሀገሮች የቁም 
ከብቶችን በዝቅተኛ ዋጋ በመሸጥ እነዚህ ሀገራት 
የተላከውን የቁም ከብት እሴት በመጨመር መልሰው 
ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬን 
እንደሚያገኙ ተቃርኖውን በምሳሌ አስረድተዋል። 
ለዚህ አንዱ ምክንያት በሀገር ውስጥ ይህ እንዲሆን 
የሚያበረታ ነገር ስለሌለ ነው ይላሉ ዶከተር ካሳሁን። 
“የሚሳዝነው ኢምፖርት ስታደርግ በመንግስት አይን 
የምትታይበት አይንና ፕሮሰስ አድርገህ የምትታይበት 
አይን ይለያያል። እኛ ምንም አይነት ፕሪቪሌጅ 
የለምንም ዶላር እንዳይወጣ አድርገናል። አንድን የከብት 
ስጋ በ4 ዶላር ስጋ ሸጠሕ የምታገኘውና ፕሮሰስ አድርገህ 
የምታገኘው ከፍተኛ ገንዘብ ለሚሚጡት ድጋማ ፤ድጋፍ 
ያስፈልጋል 

ገቢና ወጪህን መስላት ያስፈልጋል እሴት ሳይጨመርበት 
መላክና እሴት ጨምሮ መላክ የሰማይና የምድር ልዩነት 
ያላቸው የንግድ አይነቶች ናቸው”። 

“ለወትና ለስጋ ምርቶች ማደግም ሆነ ለሌሎች 
የኢኮኖሚ አውታሮች መለወጥና ማደግ ካስፈለገ ወሳኝ 
የሆነ መሰረታዊ ስራ መሰራት አለበት አለበለዚያ ዋጋ 
መክፈላችን ይቀጥላል ብለዋል ዶክተር ካሳሁን :: ወተት 
የሚገኘው ከላሞች ነው፤ላሞች እንዲኖሩ መኖ መኖር 
አለበት መኖ እንዲኖር ለመኖ ምርት ቦታ መኖር አለበት 
እዛ ላይ የሚሰሩ ትልልቅ ተቋማት መኖር አለባቸው” 
ብለዋል ሙያዊ ሀሳባቸውን ሲያካፍሉ። 

አውሮጳም ሆነ አሜሪካ የነበሩ እድገቶችን መሰረታቸው 
(Feed Revolution) የምግብ ወይም የግብርና አብዮትን 
እውን መሆኑን የሚስረዱት ዶክተር ካሳሁን ይህን 
ሲያብራሩ “ከብቶች የሚስፈልጉ ከሆነ ለዛ ግብአት 
የሚሆኑ ነገርች መዘጋጀት አለባቸው ፤ለነሱ መሬት፤ፊድ 
ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች መበረታታት አለባች፤ባንኮች 
ገንዘብ ማመቻቸት አለባቸው ስለዚህ የከብቶች መኖ 
በሰፊው ሲመረት ከብቶችና ማምጣት ይቀላል ማለት 
ነው ፤ላሞችን መንከባከብ ስንጀምር ወተት ማግኘት 
ይቻላል” በማለት ምክረ ሃሳባቸውን ያካፍላሉ። 
ይቀጥላል 

“አውሮጳም ሆነ አሜሪካ  ...
ከገጽ 1 የዞረ
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የአቶ ተፈሪ አስፋው ዜና እረፍት

እውነተኛ ከተሜ፣ ድንቅ የግንኙነት እና የሚዲያ ብቃት 
የነበረውና በመንግስታዊ እና በግሉ ዘርፍ ዘንድ የተከበረ 
አገልግሎቶችን ሲያበረክት የቆየው አቶ ተፈሪ አስፋው 
ምልኬ በ68 ዓመቱ ለአጭር ጊዚያት ባደረበት ህመም 
በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በድንገት ሐምሌ 19 ቀን 2012 ዓ.ም 
ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል።

ከተሳካላት ነጋዴ አባቱ የተወለደውና እና ማዕከላዊ 
መቀመጫውን አዲሰ አበባ ጨው በረንዳ ላይ አድርጎ 
በቡና እና በጨው ንግድ ከወለጋ እስከ ምፅዋ እና አሰብ 
ድረስ በተዘረጋው ባህላዊው የሲራራ ንግድ ተዋቂ 
ከነበሩት አያቱ ምንጩ የሚመዘዘው ተፈሪ፣ በመጨረሻው 
የሙያው እና የስራ ምዕራፍ ለአገራችን የመጀመሪያው እና 
ነባር በሆነው የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ጊዜውን፣ 
ዕውቀቱንና፣ጉልበቱን በፍፁም ታማኝነት ሲያገለግል 
መቆየቱ በአጋጣሚ አልነበረም።

ይሁን እንጂ ለህይወቱ አርአያው እና ቀስቃሽ የነበሩት አያቱን 
ባበሳጨው ውሳኔው፣ የዩኒቨርስቲ ትምህርቱን የተማሪዎች 
እንቅስቃሴና ነውጥ ጫፍ በደረሰበት የ1960ዎቹ መግቢያ 
ወቅት በማቋረጥ የስራ ህይወቱን የጀመረው በመንግስት 
ሰራተኝነት በኢትዮጵያ ስታትስቲክስ ባለስልጣን 
በኢኑሜረተርነት በመቀጠር ነበር። በዚህ ስራው ለሁለት 
ዓመታት በተለያዩ የአገሪቱ ስፍራዎች ተዘዋውሮ ሲሰራ 
ከቆየ በኋላ በ1966 ዓ.ም አዲስ ለተቋቋመው የእርዳታ 
እና ማቋቋሚያ ኮሚሽን የአደጋ አመራር ተቆጣጣሪዎችን 
መልምሎ ለመቅጠር የተዘጋጀውን ፈተና በማለፍ በኮሚሽኑ 
የወሎ ክፍለ ሀገር ቅርንጫፍ  ተመደበ።

ከመካከለኛው መደብ የወጣው፣ እረፍት የለሹና ቀበጡ 
ከተሜ በአውራጃ በአደጋ አመራር ተቆጣጣሪነት ተቀጥሮ 
ሥራውን እንደጀመረ በወቅቱ በስፋት ክፍለሀገሩን አጥቅቶ 
በነበረው መጠነ ሰፊ ረሐብና በገጠር ተንሰራፍቶ የነበረውን 
ፍፁም የድህነት ነባራዊ ሁኔታ በመጋፈጥ የአእምሮው 
አስተሳሰብ ተለውጦ በመከራ እና በስቃይ ላይ የሚገኙትን 
ወገኖቹን የማገልገል ቁርጠኝነት ተሰርፆበት ቀጣዩን 26 
ዓመታት በኮሚሽኑ ውስጥ ሲያገለግል ቆይቷል። ይሁን 
እንጂ ይህ ቁርጠኝነቱና ህዝብን ለማገልገል የነበረው ጉጉቱ 
ከመነሻው ላይ ሳንካ ተፈጥሮበት በእሱ እና በባልደረቦቹ 
ስራ ላይ የመንግስት ካድሬዎች ሲከተሉት በነበሩት የዘፈቀደ 
ጣልቃ ገብነት ምክኒያት ወደ እስር ቤት በመወርወሩ ሀዘን 
ውስጥ የጨመረው የህይወቱ አሳዛኝ ትዝታ ነበር።

ከእስር እንደተፈታ የአካባቢው ካድሬዎች አቶ ተፈሪ 
ወደ ስራው እንዳይመለስና እንዳይሰራ በማድረጋቸው 
ምክኒያት የወቅቱ የኮሚሸኑ ኮሚሽነር በነበሩት የተከበሩ 
አቶ ሽመልስ አዱኛ ቆራጥ ውሳኔ እና ጣልቃ ገብነት ወደ 
ዋናው መስሪያ ቤት ተመልሶ መስራት እንዲችል ከመደረጉ 
በተጨማሪ መደበኛ የዩኒቨርስቲ ትምህርቱን እንዲቀጥል 
ተፈቅዶለት ሲማር ቆይቶ ሊመረቅ መቻሉን ውለታቸውን 
ምንጊዜም ያስታውሳል። በኮሚሽኑ ዋናው መስሪያ ቤት 
ሲሰራ በተለያዩ መምሪያዎች ውስጥ የሰራ ሲሆን በይበልጥ 
በህዝብ ግንኙነት አገልግሎት በጊዜው ሃላፊ ከነበሩት 
ዕውቅ እና ተምሳሌታዊው አለቃው አቶ ታምሩ ፈይሳ ጋር 
መስራቱን በከፍተኛ ፍቅር እና የተለየ አክበሮት ያነሳቸዋል። 
በግንኙነትና የሚዲያ ኦፊሰርነት ላገኘው ዕውቀትና እና 
ልምዶቹ አቶ ታምሩ ባለውለታ መሆናቸውንም ዘወትር 
ሳይዘነጋ ያስታውሳል።

ተፈሪ በኮሚሽኑ በርካታና የተለያዩ መምሪያዎች ለመስራት 
ያጋጠመው መልካም ገጠመኞች ስለ ኮሚሽኑ ስራ 
ያለውን እውቀቱንና ልምዱን ይበልጥ እንዲያበለፅግና 
እንዲያካብት ከማድረጉ በተጨማሪ  ተቀባይነቱን 
አሳድጎታል። በ1977-78 ዓ.ም በአገራችን ተፈጥሮ 
የነበረው አገር አቀፍ ድርቅ እና ረሐብ ወቅት ተመድቦ 
በነበረበት የሎጂስቲክስ የመረጃ ኦፊሰርነት ስራ የተሳኩ 
የእርዳታ ስራዎችን ለመስራት ያሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ 
መረጃዎች ባላቸው ከፍተኛ ጠቀሜታ፣ የመምሪያውን 
ስራዎች በማስተባበርና የሎጂስቲክስ መረጃዎችን 
የማቅረብ አንገብጋቢ ሚናዎች እንዲጫወት አድረጎታል። 
በሎጂስቲክስ የመረጃ ኦፊሰርነቱ የእርዳታ ቁሳቁሶች እና 
ለስርጭት የአቅረቦት ክምችት ሁኔታዎችን መረጃዎች እና 
ሪፖርቶችን ለልዩ ልዩ ባለስልጣኖች እና ለለጋሾች እንዲሁም 
በወቅቱ በአገራችን ለተጎጂዎች የእርዳታ እና የማቋቋሚያ 
ቁሳቁሶችንበመሚያጓጉዘውና ከፍተኛ ቁጥር የመንገድ እና 
የአየር የጭነት ማመላለሻ ይመራና ያስተባብር ለነበረው 
የኮሚሽኑ የሎጂስቲክስ መመሪያ በወቅቱ እና በቅልጥፍና 
በማቅረብ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል።

በኮሚሽኑ የተፈሪ ሙያዊ አገልግሎት ጫፍ የደረሰው 
ከ1979 እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ የኮሚሽነሩ ልዩ ረዳት 
ሆኖ በተሾመበት ወቅት ነበር። በደርግ ዘመነ መንግስት 
ወቅት የኮሚሽኑ ተግባርና ሐላፊነት በቅራኔ ላይ ከነበሩ 
ሀብታም የዓለም ክፍሎች እና ቀዝቃዛው ጦርነት በርዕዮት 
ዓለም ምክኒያት በጠላትነት ከፋፍሏቸው ከነበሩ ሁለት 
የዓለም ካምፖች ውስጥ ለሚገኙ አገሮች መንግስታዊ እና 
መንግስታዊ ላልሆኑ አካላቶች ድንገተኛ አደጋ ለደረሰባቸውና 
አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተጎጂዎች የእርዳታ እና 
የማቋቋሚያ ቁሳቁሶችን እና ገንዘቦች ድጋፍ ለማግኘት ጥሪ 
ማቅረብን፣ ማግባባትንና፣መለመንና  የሚጠይቅ መሆኑ 
ይታወሳል።

እንዳለመታደል ሆኖ የሚያስገርመው ደግሞ በወቅቱ 
ኢትዮጵያ አሰላለፏን ጥቂት ድጋፍ ብቻ ማድረግ 
ከሚችለው ከሶሺያሊስቱ ካምፕ ጋር በማድረግ ኮምኒስታዊ 
የሆነውን የርዕዮተ ዓለም እምነት ተቀብላ የምትከተል 
ሲሆን ከፍተኛው የምግብ እርዳታ እና የማቋቋሚያ የገንዘብ 
እርዳታ እንዲመጣ የሚፈለገው፣የሚቀርበውና የሚጠበቀው 
ደግሞ ወዳጅ ካልሆነው የምዕራቡ ዓለም ነበር። በዚህም 
ምክኒያት በአብዛኛው መንግስት ከሚከተለው ኮምኒስታዊ 
ርዕዮት ዓለም የፕሮፓጋንዳ አራማጆች ዘንድ በጠላትነት 
ከተፈረጀው የምዕራብ አገር መንግስታትና መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር ኮሚሽኑ እንዲሰራ መገደዱ፣በወቅቱ 
በመላው አገሪቱ ይንቀሳቀሴ የነበሩ የደፈጣ ተዋጊዎች 
ይቆጣጠሩት በነበረው የአገሪቱ ክፍሎች ለሰላማዊ ዜጎች 
ይከፋፈሉ እና ይሰጡ በነበሩ እርዳታዎች ላይ ይፈጥሩት 
የነበረው ዕንቅፋቶች እንዲሁም በመንግስት አስገዳጅነት 
ውስጥ ውስጡን የእርዳታ ቁሳቁስ ለወታደሮች ቀለብ 
እንዲሰፈር ኮሚሽኑ እየተገደደ ሲሰራበት የቆየው ነባራዊና 
የጨቀየ ከባቢያዊ ሁኔታ የሚያመለክት ሲሆን በተለያዩ 
አደጋዎች የተጋለጠን ተጎጂዎችን ነፍስ ለማዳን ከአገር ውስጥ 
እና የውጪ መንግስታት፣ ከለጋሾች እና ከልዩ ልዩ አካላት 
እርዳታ ለማግኘትና ለማከፋፈል የማሳመን ስራ ለመስራት 
የኮሚሽኑን አመራሮችና ሰራተኞቻቸውን ያልተለመደ 
ትዕግስት፣  ጥበብ፣ የዲፕሎማሲ ክህሎት፣ልምድ እና 
ዕውቀት እንደሚጠይቅ እሙን ነበር። በዚህ ረገድ ከሌሎች 
የስራ ባለደረቦቹ ጋር ተፈሪ የኮሚሽኑን ሃላፊነት እና 
ተግባር ለማሳካትና ህጋዊ ስራውን ለማስፈፀም ቁልፍ እና 
የማይተካውን ሚና በመጫወት የጎላ አስተዋፅኦ እንዳደረገ 
ይታመናል።

በ1992 ዓ.ም አቶ ተፈሪ አስፋው ወደ አዲስ አበባ ንግድ 
ምክር ቤት ለመግባት ወሰኖ በኮሚሽኑን የነበረውን 
የመንግስት ሥራውን አቋርጦ ለቀቀ።

አቻ በለሌለው የግንኙነት እና የሚዲያ ኦፊሰርነት እንዲሁም 
ጥንቅቅ ባለው የኩነቶች አዘጋጅነት ሙያው፣ በአዲስ አበባ 
ንግድ ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነት ሃላፊነት መቀጠሩ ንግድ 
ምክር ቤቱ አቶ ተፈሪ ይበልጡን ባለው ዕውቀቱ፣ ልምዱም 
በሚፈቅድለት ዘርፍ፣ በከፍተኛ ጉጉትና የስራ መንፈስ 
ለመስራት የሚያስችለው ዕድሎችን እና አጋጣሚዎችን 
እስከ መጨረሻው የህይወቱ እስትንፋስ ድረስ በቀናኢነት 
እንዲሰራ ሁኔታዎች ተመቻቸለት። የነበረውን እጅግ 
ሰፊ የሆነውን የዘርፉን ልምድ ወደ ምክር ቤቱ ሲመጣ 
ራሱን ካለው ሁኔታ ጋር በጣም በአጭር ጊዜ እና በቀላሉ 

ከማጣጣም ባለፈ ተጨማሪ ሃላፊነት ለማግኘት በመታጨቱ 
የቅጥሩን የሙከራ ጊዜውን ሳይፈፅም በታሪካዊውና አጭር 
ስያሜው “ምረጥ አዲስ” በተባለው (አንዳንድ ሰዎች ምክር 
ቤቱ በስልጣን ላይ የነበረው ፓርቲ እምብዛም ለግሉ ዘርፍ 
አበረታች ፖሊሲዎች ስላልነበሩት በአግብኦ የተሻለ ፖሊሰ 
ያለው አዲስ ፓርቲ እና እንደራሴ እንዲመረጥ ለማበረታት 
ውስጠ ወይራ ስያሜ ነው ይላሉ) የፕሮጄክቱ አስተባባሪ 
ሆኖ እንዲሰራ ለመሾም በቃ። 

እንደሚታወሰው “ምረጥ አዲስ” በበርካታ ለጋሾች የሚታገዝ 
ፕሮጄክት ሲሆን ዋነኛ ዓላማውም በወቅቱ በአገሪቱ ለነበረው 
ብሔራዊ እና ክልላዊ ምርጫዎች ምከር ቤቱ መድረኮችን 
በማመቻቸት ተወዳዳሪ ለሆኑ ልዩ ልዩ ፓርቲዎችና ግለሰብ 
እጨዎች የግሉን ዘርፍ የሚጠቅም የፖሊሲ አማራጮች 
አቅርበው እንዲያብራሩና እንዲከራከሩ የሚያደርግ በመሆኑ 
በወቅቱ ከፍተኛ ሙግቶችንና ክርክሮችን በማንሳት መድረኩ 
የህዝብን ትኩረት መሳቡ ይታወሳል። ተፈሪ ከሌሎች የስራ 
ባልደረቦቹ ጋር በመሆን የከተማው የንግድ ማህበረሰብ 
ንቁ ተሳታፊ ይሆን ዘንድ ንቅናቄ በመፍጠር፣ መድረኮቹም 
የተሻለ እውቀት እና ብቃት ባላቸው ሙያተኞች እንዲመሩ 
በማድረግ በጊዜው ምክር ቤቱ ለፓርቲዎች ጭምር 
አይነኬ የሚባሉ ጭብጦች እንዲነሱ በማድረግና ግንዛቤን 
በመፍጠር በምርጫው ላይ ተወዳዳሪ የሆኑት ፓርቲዎችና 
ግለሰብ ዕጩዎች በተፈጠሩት መድረኮች ላይ ውይይት 
እንዲደረግባቸው ተደርገዋል።

ተፈሪ በርካታ ውጣ ውረዶችን ያለፈውንና በታሪኩ 
የመጀመሪያ የሆነውን የንግድ ምክር ቤቱን የሬዲዮ 
ፕሮግራም፣ አዲስ ቻምበር ሬዲዮ በኤፍኤም 97.1 የስርጭት 
ፕሮግራም ሲጀምር በሃላፊነት የመራ ነው። በስዊዲን 
መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ከከተማው የንግድ ምክር ቤት 
በጋራ የተቋቋመውን የግሉ ዘርፍ ልማት ማዕከል ፕሮጄክት 
በምስረታው ወቅት ቋሚ ሥራ አስኪያጅ እስኪመደብ ድረስ 
የመሸጋገሪያ አስተባባሪ በመሆን ተሹሞ ማዕከሉ በንግድ 
ምክር ቤቱ ጫንቃ ስር ሆኖ በእግሩ እንዲራመድና ለበርካታ 
ዓመታት ውጤታማ ተግባራቱን እያከናወነ ስኬታማ ስራ 
እንዲሰራ ካስቻሉት ሰራተኞች መካከል አንዱ ነበር። 

በ1999 ዓ.ም ተፈሪ የተቋማዊ ድጋፍ ምክትል ዋና ፀሀፊነት 
በመሆን የተሾመ ሲሆን ይህም ሹመቱ የሃላፊነቱን አድማስ 
እና ለምክር ቤቱ ያለውን የስራ አስፈላጊነትም አስፍቶታል። 
በተፈጥሮው ስራ ወዳድ የሆነው ተፈሪ ከተሰጠው መደበኛ 
የስራ ሃላፊነት ውጭ በምክር ቤቱ ውስጥ እና ውጪ በተለያዩ 
ጊዚያዊ እና ቋሚ የኮሚቴ ሥራዎች ውስጥ እየተመደበ 
ተሳታፊ በመሆን ሰርቷል። በሚሰጠው ውክልና መሰረት 
በተለያዩ ጊዚያት ዋና ፀሀፊ ሆኖም ሰርቷል። በ2004 ዓ.ም 
ተፈሪ እድሜው በመደረሱ ምክኒያት በጡረታ ቢገለልም 
በነበረው የረዥም ጊዚያት ልምድና ዕውቀት በኮንትራት 
ቅጥር ለምክር ቤቱ አገልግሎቱን መስጠቱን ቀጥሎም 
እስከህይወቱ እስተንፋስ መቋረጥ ድረስ በጠቅላላው 
ከ20 ዓመታት በላይ ምስጉን አገልግሎቶችን ለምክር ቤቱ 
አበርክቷል።

የወዳጅ ባልደረባዬን የአቶ ተፈሪ አስፋውን ድንገተኛ 
እልፈተ ህይወት ስረዳ የፈጣሪን ፈቃድ የተቀበልኩት 
በከፍተኛ ትህትና ነው። ይህንን ዜና እረፍት ሳዘጋጅ ተፈሪ 
በመንግሰት መስሪያ ቤቶችና ለከተማው የንግድ ምክር 
ቤት የሰጠው አንጸባራቂ እና ተምሳሌታዊ አገልግሎት የጎላ 
ስፍራውን ይዞ በህይወት የቀረነው ባልደረቦቹ ይበልጡን 
ጠንክረን በመስራት ለነባሩ የአገራችን የንግድ ምክር ቤት 
እና አባላቱ አገልግሎታችንን መስጠታችንን እንድንቀጥል 
ቀሰቃሽ ይሆናል በሚል እሳቤ ነው።  የሚሰጠውን ሥራ 
በትጋት በማከናወኑ፣ በኃላፊነት ስሜቱ፣በአስደናቂ የህይወት 
ተሞክሮዎችና ተቋማዊ ትውስታው፣አዝናኝና ሞቅ ባለው 
አስደሳች ጨዋታው ተፈሪ አስፋው ምንግዜም ይታወሳል። 
ያለጥርጥር በሚያውቁት ዘንድ በሙሉ እሱን አጥተነዋል። 

አቶ ተፈሪ አስፋው ከሚወዳቸው እናቱ መቃብር አጠገብ 
በቀጨኔ መድሃኒያለም ቤተክርስቲያን ቤተሰቡ፣የስራ 
ባልደረቦቹ፣ጓደኞቹ እና የንግዱ ማህበረሰብ አባላት 
በተገኙበት ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም የተቀበረ ሲሆን 
ባለትዳር የነበረና የአንድ ልጅ አባት ነው።

ብርቱ ሀዘን ከተሰማው ባልደረባው: ዮሐንስ 
ወልደገብረኤል


