የኢትዮዽያ የንግዴና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት

ዓበይት ዜናዎች

9ኛዉ ኢትዮ-ቻምበር ዓሇም ዓቀፍ የንግዴ ትርዒት የምርትና አገሌግልት
ተወዲዲሪነትን ከፍ እንዯሚያዯርግ ተጠቆመ

የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዯንት አቶ ሰሇሞን አፈወርቅ ምክር ቤቱ የሃገር ዉስጥ
ምርትን በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በማስተዋወቅ የሃገር ዉስጥን የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ በብሄራዊ ዯረጃ ከፍ
ሇማዴረግ ጠንክሮ እየሰራ እንዯሆነ

ገሇጹ፤ ይህን የገሇጹት ከህዲር 1-5 ቀን 2008ዓ.ም ዴረስ በአዱስ አበባ

ኤግዚቢሽን ማዕከሌ በተካሄዯዉ 9ኛዉ የኢትዮ-ቻምበር ዓሇም ዓቀፍ የንግዴ ትርዒት የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ሊይ
ነው፡፡
“የኢትዮጵያን ይግዙ” በሚሌ መሪ ቃሌ በተዘጋጀዉ 9ኛዉ የኢትዮ-ቻምበር ዓሇም አቀፍ የንግዴ ትርዒት ሊይ የንግዴ
ሚኒስትሩ ድ/ር በቀሇ ቡሊድን ጨምሮ በርካታ የመንግስት ባሇስሌጣናት፣ የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፍ ማኅበራት
ምክር ቤት የቦርዴ አባሊት፣ አምባሳዯሮችና የዱፕልማሲ ማህበረሰብ፣ የአገር ዉስጥና የተሇያዩ ሃገራት የዉጭ አገር
ኩባንያዎች፣ የሌማት አጋሮች እና አጋር አካሊት ተሳትፈዋሌ፡፡
የንግዴ ትርዒቱ ዝግጅት ዋና ዓሊማ የኢትዮጵያን ምርቶች፣ አገሌግልቶች እና የኢንደስትሪ ግብአቶችን ሇማስተዋወቅ
እንዱሁም የአገር ዉስጥ ኢንደስትሪዎችን ተወዲዲሪነት ሇማሳዯግና የሀገሪቷን ኢንቨስትመንት ሇመሳብ ነዉ፡፡
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እንዯ ንግዴ ሚኒስትሩ ገሇፃ ከዓሇም አቀፍ የገበያ ዉዴዴር ራሱን አግሌል የበሇፀገ ኢኮኖሚ የላሇ በመሆኑ
ኢንደስትሪዎች የዓሇም አቀፍ የገበያ ሁኔታዎችን ያገናዘቡ ስትራቴጂዎች ሉነዯፍሊቸዉ የግዴ ይሊሌ፡፡
የሚጠበቀዉን ሇማከናወን ሇእዴገት መፋጠን እሴት የሚጨምር የግሌ ዘርፍ መኖሩ ወሳኝ ነዉም ብሇዋሌ፡፡ የግለ
ዘርፍ ሇሀገሪቷ ሌማት ዴርሻዉን ሇመወጣት እየተንቀሳቀሰ እንዯሆነና የኢትዮጵያ መንግስትም ዴጋፉን
እንዯሚቀጥሌበት ድ/ር በቀሇ ቡሊድ ገሌፀዋሌ፡፡
የሀገሪቷ ፖሉሲ ኢኮኖሚዉን ከእርሻ ወዯ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ በመሇወጥ ሊይ በመሆኑ የሃገር ዉስጥ ገበያንና
ተወዲዲሪ ማኑፋክቸሪንግን ማጠናከር የሃገሪቱን አመታዊ የኢኮኖሚ እዴገት በዘሊቂነት ሇማስቀጠሌ እንዯሚጠቅም
ሚኒስትሩ ጨምረዉ ገሌፀዋሌ፡፡
የኢትዮጵያ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ከፍተኛ በሆነ የተወዲዲሪነት ችግር እየተሰቃየ መሆኑን የኢትዮጵያ የንግዴ
እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ፕሬዚዯንት ተናግረዋሌ፡፡ ምንም እንኳን ሀገሪቷ በስነ ምህዲሯ የታዯሇች በመሆኗ
እንዯ ቡና እና ሰሉጥ ያለ የእርሻ ምርቶችን ማምረት ብትችሌም የቡና መፈጠሪያ አገር ከመሆኗ አንፃር ስትታይ
ከዋና የቡና አምራች ሀገሮች ዝርዝር ዉስጥ ዝቅተኛዉን ቦታ ይዛ ትገኛሇች ብሇዋሌ፡፡
እንዯ ፕሬዚዯንቱ ንግግር “የኢትዮጵያን ይግዙ” የሚሇዉ 9ኛዉ የኢትዮ-ቻምበር ዓሇም አቀፍ የንግዴ ትርዒት መሪ
ቃሌ የሀገሪቷን ገፅታ ከመገንባት እና የአገር ዉስጥ ምርቶችና አገሌግልቶችን የመግዛት ዝንባላን ከመፍጠር አንፃር
ትሌቅ ትርጉም አሇዉ፡፡
የኢትዮጵያ የንግዴ እና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ሴክሬተሪ ጀነራሌ አቶ እንዲሌካቸዉ ስሜ በበኩሊቸዉ 9ኛዉ
የኢትዮ-ቻምበር ዓሇም አቀፍ የንግዴ ትርዒት በተሳታፊዎች መካከሌ የተሻሇ የቴክኖልጂ፣ የእዉቀት፣ የክህልትና
የሌምዴ ሌዉዉጥ እንዱሁም በሽርክና የመስራት እዴሌን የሚያስገኝ መሳሪያ ነዉ ብሇዋሌ፡፡
“የኢትዮጵያን ይግዙ” የሚሇዉ 9ኛዉ የኢትዮ-ቻምበር ዓሇም አቀፍ የንግዴ ትርዒት መሪ ቃሌ የኢትዮጵያን
ምርቶችና አገሌግልቶች በማስተዋወቅ ሊይ ያሇመ ብቻ ሳሆን የአገር ዉስጥ ገበያዎችን አቅም ከማጠናከር ጋርም
የተቆራኘ ነዉ፡፡
ንግዴ ትርዒቱ በተካሄዯባቸዉ አምስት ተከታታይ ቀናቶች ሊይ 110 የአገር ዉስጥና 50 የዉጭ አገር ኩባንያዎች
እንዱሁም ወዯ ኢንቨስትመንት እንዱገቡና የገበያ ትስስር እንዱፈጠርሊቸዉ በኢትዮጵያ የአእምሮ ንብረትነት መብት
የተሰጣቸዉ አዲዱስ የፈጠራ ምርቶቻቸዉን አስተዋዉቀዋሌ፡፡
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ምክር ቤቱ የበጎ አዴራጎት ዴጋፍ አዯረገ

የኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በቀዲማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ የበሊይ ጠባቂነት
ሇተቋቋመው የእናት ወግ የእርዲታ ዴርጅት የ100 ሺህ ብር የገንዘብ ዴጋፍ አዯረገ፤ ቀዲማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን
ተስፋዬ ገንዘቡን ከምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት አቶ ሰሇሞን አፈወርቅ እጅ ተረክበዋሌ፡፡
በርክክቡ ወቅት ዴርጅቱ በችግር ውስጥ ያለ ህፃናትን ሇመንከባከብ ብልም በመንግሥት ትምህርት ቤቶች የህፃናት
ምገባ ሇማከናወን የተቋቋመ መሆኑን የገሇጹት ቀዲማዊ እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ እንዯተናገሩት ሇወገን ዯራሽ
ወገን እንዯመሆኑ የእንዱህ ዓይነቱ በጎ ተግባር የነገውን ሀገር ተረካቢ ትውሌዴ ከተመጽዋችነት ተሊቆ ሇሀገሩ
እንዱተርፍ ስሇሚረዲ ሀገር ወዲዴ ሁለ በእንዯዚህ ዓይነቱ በጎ ተግባር ሊይ እንዱሳተፍ ጥሪ አቅርበዋሌ፡፡
የምክር ቤቱ ፕሬዚዯንት አቶ ሰሇሞን አፈወርቅ በበኩሊቸው፤ ምክር ቤቱ የንግደ ማህበረሰብ ሥነ ምግባርን በጠበቀ
መሌኩ እንዱሰራ እና ማህበራዊ ኃሊፊነትን እንዱወጣ ዕውቀቱንና ግንዛቤውን በማሳዯግ ተወዲዲሪ እንዱሆን እየሠራ
መሆኑን ጠቅሰው ባሇፉት ዓመታት በተሇያዩ በርካታ የማህበራዊ ተግባራት ውስጥ በመሳተፍ ብሄራዊ ግዳታውን
መወጣቱን ተናግረዋሌ፡፡ ምክር ቤቱ የንግደ ማህበረሰብ ወኪሌ እንዯመሆኑ የሚያዯርገው ዴጋፍ ሇላልች አካሊት
ተምሳላትነቱ ሊቅ ያሇ በመሆኑ በቀጣይም መሰሌ ዴጋፍ ሇማዴረግ በዕቅደ ውስጥ ማካተቱን አብስረዋሌ፡፡
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የአቅም ግንባታ ሥሌጠና ተሰጠ

የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከየካቲት 11-13 የቆየ የሁሇት ቀን ተኩሌ የአቅም ግንባታ ሥሌጠና
ሇምክር ቤቱ ሠራተኞች በአዲማ ከተማ ኩሪፍቱ ሪዞርት ሰጠ፤ ሥሌጠናውን ያዘጋጀው የምክር ቤቱ ‹‹የግለ ዘርፍ
ማበሌጸጊያ ማዕከሌ›› (Private Sectors Development/PSD-Hub) ሲሆን ሥሌጠናው ‹‹ሇተመሳሳይ ዓሊማ
በቡዴን የመስራት ሚና›› በሚሌ ርእስ ሊይ ያተኮረ ነበር፡፡
እንዯሚታወቀው ‹‹የግለ ዘርፍ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ›› (Private Sectors Development/PSD- Hub) ከግለ ዘርፍ
ጋር የተያያዙ ጥናቶችን በማስጠናት በመንግስት እና ግለ ዘርፍ ሇሚዯረገው የውይይት መዴረክ ግብዓት የሚሆኑ
አበይት መነሻ አሳቦችን ከማቅረብ ባሻገር ሇዘርፉ ሌማት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕዴገት
ውስጥ የዴርሻውን ሇማበርከት በሚያስችሇው መሌኩ የተቋቋመ ነው፡፡
መሰሌ ሥሌጠናዎችም ፕሮጀክቱ የተቋቋመሇትን ዓሊማ ሇማሳካት ዓይነተኛ ሚና እንዯሚጫወቱ እና ሥሌጠናውም
የምክር ቤቱ ሠራተኞች ክህልታቸውንና አመሇካከታቸውን ይበሌጥ ሇማሳዯግ አጋዥ እንዯሚሆን ታምኖበታሌ፡፡
‹‹የግለ ዘርፍ ማበሌጸጊያ ማዕከሌ›› (Private Sectors Development/PSD- Hub) እ.ኤ.አ. ጃኑዋሪ 2005
በኢትዮጵያ እና በሲውዱን መንግሥታት መካከሌ ባሇው የሁሇትዮሽ ግንኙነት አካሌ ሆኖ ሲመሰረትም በኢትዮጵያ
የሚገኘውን የግለን ዘርፍ አቅም ሇማሳዯግ እንዯ አንዴ ስትራቴጂያዊ መሣሪያ እንዱያገሇግሌ ነው፡፡
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የኢትዮዽያ የንግዴና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት

ዓበይት ዜናዎች

ስብሰባ ተካሄዯ

በኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ስር የሚገኘዉ የግለ ዘርፍ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ (Private Sector
Development /PSD/ Hub) በቀጣይ በሚያከናዉናቸዉ ዕቅድች ዙሪያ የካቲት 10 ቀን 2008 ዓ.ም. ሇግማሽ ቀን በሂሌተን
ሆቴሌ ከስትሪንግ (Steering) ቦርዴ አባሊት ጋር ዉይይት አዯረገ ፡፡
በዕሇቱ ዉይይት ከተዯረጉባቸዉ በርካታ ጉዲዮች መሀሌ ሇስዴስት ወር የሚቆየዉና የፕሮጀክቱ የመጀመሪያዉ የትግበራ
ምዕራፍ (inception activity) የሆነዉ በስትሪንግ ቦርዴ አባሊት ፀዴቋሌ፡፡
ፕሮጀክቱ ቀዯም ሲሌ ከነበሩት ሁሇት ተከታታይ ፕሮጀክቶች ቀጣይ ሲሆን ሇአምስት አመታት እንዯሚቆይም ታዉቋሌ፡፡
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