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መግቢያ፤
አገራችን ከዴህነት ተሊቃ አስተማማኝ የዕዴገት ዯረጃ ሊይ መዴረስ የምትችሇው የዲበረ ኢንደስትሪ
ሲገነባ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ህዝቡ በየዯረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ፇጣን ሌማት ሇማረጋገጥ
የኢንደስትሪ ሌማት ከላልች የሌማት መስኮች በሊቀ ፌጥነት መከናወንና ማዯግ እንዲሇበት
በመግባባት ርብርብ በመዯረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡
በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዘመን በመጀመሪያው የዕቅዴ ትግበራ ዓመትም ምንም
እንኳን ሇቀጣይ ሥራዎቻችን መሠረት ሉሆኑን የሚችለ ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆንም በሌማት
ዕቅደ የተያዙ ዓመታዊ ግቦችን በአግባቡ ከማሳካት አኳያ የአፇፃፀም ጉዴሇቶች ነበሩ፡፡ በመሆኑም
በተሇይ

በቀሪዎቹ

አራት

የዕትዕ

ዓመታት

ባሇፈው

አንዴ

የትግበራ

ዓመት

የተመዘገቡ

ውጤቶችንና በአፇፃፀም ሂዯት የተገኙ ተምክሮዎችን መነሻ በማዴረግ የተሇየ ጥረትንና የተሻሇ
ውጤትን

ማስመዝገብ

ካሌተቻሇ

በዋነኛነት

በሁሇተኛው

የዕትዕ

ዓመታት

ከንዐስ

ዘርፈ

የሚጠበቀውን እመርታዊ የሌማት ዕዴገት በአግባቡ ማረጋገጥ አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡
በዚሁ መሠረት በቀጣዩ የ2009 በጀት ዓመት ከንዐስ ዘርፈ የተሻሇ አፇፃፀምና አጠቃሊይ የሌማት
ዕዴገት ጋር በተያያዘ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዴ የማይተካ ዴርሻ ያሊቸውን የሌማት
ኃይልች እንዱሁም ላልች ባሇዴርሻ አካሊትን በሙለ በየዯረጃው በማስተባበርና አጠቃሊይ
ንቅናቄን በመፌጠር የንዐስ ዘርፈን አፇፃፀም ትርጉም ባሇው መሌኩ ማሳዯግ እንዯሚያስፇሌግ
ግንዛቤ ተወስዶሌ፡፡ ይህን መሠረታዊ ምክንያት መነሻ በማዴረግም በ2009 የበጀት ዓመት ከቆዲው
ንዐስ የኢንስትሪ ዘርፌ 272.7 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር የወጪ ንግዴ ገቢን ሇማሳካት ግብ
ተጥሎሌ፡፡
በዕቅዴ

ዓመቱ የተያዘውን

የኤክስፖርት

ገቢ ግብ

በአግባቡ በማሳካቱ ሂዯትም

በዋነኛነት

ሁሇንተናዊ በሆነ መሌኩ ተቋማዊ የማስፇፀምና የመፇፀም አቅምን የበሇጠ አጠናክሮ ከማጎሌበቱ
ጎን ሇጎን በውጫዊ ተግዲሮቶች ሊይ በጎ ተፅዕኖን ሉያሳዴሩ የሚችለ ቅንጅታዊ ሥራዎችን
በአግባቡ አቅድ ማከናወን እንዯሚገባ ግንዛቤ ተወስዶሌ፡፡
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ክፌሌ አንዴ፡- የመነሻ ሁኔታዎች፤
1.1. በማክሮ ዯረጃ የተቀመጡ መነሻዎችና ዓሊማዎች፤
በመንግስት በኩሌ ባሇፈት ዓመታት የተፇጠረውን ምቹ (የተረጋጋ) የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ
በማዝሇቅ በሁሇተኛው የዕትዕ ዓመታት ውስጥ በየዓመቱ በአማካኝ ከ 10 በመቶ በሊይ የኢኮኖሚ
ዕዴገትን ሇማረጋገጥና እ.ኤ.አ በ2025 አገሪቱን መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇማሰሇፌ
ታሌሟሌ፡፡ ይህን አገራዊ የሌማት ራዕይ በአግባቡ በማሳካቱ ሂዯትም በአገር አቀፌ ዯረጃ
ከተቀመጡ መነሻዎች መካከሌ አንደና ዋነኛው፡- ቀጣይነት ያሇው አስተማማኝ የኤክስፖርት መር
የኢንደስትሪ ሌማትን በማረጋገጥ ኢንደስትሪው ከአጠቃሊይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ሉይዝ
የሚገባውን ዴርሻ በአግባቡ ከማሳዯግ ባሻገር የማምረቻ ኢንደስትሪውን የሊቀ ኢኮኖሚያዊ ዴርሻ
በማረጋገጥ በአገሪቱ ኢኮኖሚው ውስጥ መዋቅራዊ ሽግግርን ማረጋገጥ ነው፡፡ ከነዚህ መሠረታዊ
መነሻዎች በመነሳትም የሚከተለት ሁሇት ዓሊማዎች ሇ2009 በጀት ዓመት የኤክስፖርት ዕቅዴ
ዝግጅት

በመነሻነት ተወስዯዋሌ፡-

 የማምረቻ ኢንደስትሪውን ቀጣይነት ያሇው ፇጣንና አስተማማኝ ሌማት እውን በማዴረጉ
ረገዴ የሚዯረገውን ሁሇንተናዊ ጥረት የበሇጠ አጠናሮ በማስቀጠሌ በዕቅዴ ዓመቱ በአማካኝ
የ24 በመቶ እዴገትን ማረጋገጥ፤
 የማምረቻ ኢንደስትሪው አገራዊ የምርት ዋጋ መጠን ዴርሻ በ2012 ወዯ 8በመቶ ከፌ
እንዱሌ ማዴረግ የሚለት ዋነኞቹ ናቸው፤

1.2. የኢንደስትሪ ሌማት ፖሉሲና ስትራቴጂ፤
ባሇፈት አስርና ከዛ በሊይ ዓመታት ሁለም በየዯረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን የኢንደስትሪ
ሌማት አቅጣጫ ሇማረጋገጥ ይቻሌ ዘንዴ በአገር አቀፌ ዯረጃ የኢንደስትሪ ሌማት ፖሉሲና
ስትራቴጂ ተቀርፆ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጂ ሰነደ በነፃ ገበያ
የኢኮኖሚ መርህ ሊይ ተመስርቶ የተዘጋጀና የዓሇም አቀፌ ተሇዋዋጭ ሁኔታዎችን ያገናዘበ
ሲሆን፤ ዋነኞቹ /ሰባቱ/ የሌማት ስትራቴጂው የመነሻ መርሆዎችም የሚከተለት ናቸው፡ የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጂው ሞተር የግሌ ባሇሀብት መሆኑን መቀበሌ፤
 ግብርና መር

የኢንደስትሪ ሌማት አቅጣጫን መከተሌ፤

 ኤክስፖርት መር

የኢንደስትሪ ሌማት አቅጣጫን መከተሌ፤

 ጉሌበትን በሰፉው በሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎች ሊይ ያተኮረ የሌማት አቅጣጫን መከተሌ፤
 የአገር ውስጥና የውጭ ባሇሀብትን አቀናጅቶ የመጠቀም አቅጣጫ መከተሌ፤
 መንግስት ጠንካራ የአመራር ሚና የሚጫወትበትን አቅጣጫ መከተሌ፤ እንዱሁም
 መሊው ህብረተሰብ ሇኢንደስትሪ ሌማት በጋራ የሚሰሇፌበትን አቅጣጫ መከተሌ፤የሚለት
4

የሌማት ስትራቴጂው የመነሻ መርሆዎች ናቸው፡፡

1.3. የበጀት ዓመቱ ዕቅዴ ጥቅሌ ዓሊማዎችና የማስፇፀሚያ አቅጣጫዎች፤
ከሊይ የተመሇከቱትን መነሻዎች መሠረት በማዴረግም የቀጣዩ ዓመት የሌማት ዕቅዴ የሚከተለት
መሠረታዊ ዓሊማዎች አለት፡1. የንዐስ ዘርፈን ሁሇንተናዊ የመፇፀም አቅም በማጎሌበት ሇውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን
በመጠን፣ በአይነት እና በዋጋ በማሳዯግ በሌማት ዕቅዴ ዘመኑ የመጨረሻው ዓመት
የተያዘውን የኤክስፖርት ገቢ ግብ ማሳካት፤
2. በመካከሇኛና ከፌተኛ ዯረጃ ከሚገኙ ኢንደስትሪዎች በተጨማሪ፤ ሇአነስተኛና ጥቃቅን
ተቋማት የሚሰጠውን ትኩረትና ሁሇንተናዊ የአቅም ግንባት ዴጋፌ ከመቼውም ጊዜ በሊይ
አጠናክሮ በማስቀጠሌ በ2009 በጀት ዓመት የንዐስ ዘርፈ ምርት ከአጠቃሊይ አገራዊ የምርት
መጠን ውስጥ ቢያንስ በአማካኝ የ0.33 በመቶ ዴርሻ እንዱይዝ የታቀዯውን አገራዊ ግብ
ማሳካት፤
3. የሊቀ የቴክኖልጂ ብቃትንና የምርትና ምርታማነት አቅምን በከፌተኛ ዯረጃ ሉያሳዴጉ
የሚችለ አዲዱስ ኢንቨስትመነትን ወዯ ንዐስ ዘርፈ ሥራ በማስገባት ፇጣን፣ ቀጣይነት
ያሇውና አስተማማኝ ሌማትን ማረጋገጥ፤
4. የአካባቢ ጥበቃ አቅምን በከፌተኛ ዯረጃ በማሳዯግ ቀጣይነት ያሇው ዘሇቄታዊ ሌማትን
ማረጋገጥ፤
5. በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ሇንዐስ ዘርፈ ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው ሌማት የጎሊ
ፊይዲ ካሊቸው አካሊት ጋር የሚከናወኑ ቅንጅታዊ ሥራዎችን የበሇጠ አጠናክሮ በማስቀጠሌ
ሇዘርፈ ሌማት ራዕይና ዓሊማ መሳካት ምቹ ሁኔታን መፌጠር፤
የ2009 በጀት ዓመት የሌማት ዕቅዴ ፇጣን፣ ቀጣይና አስተማማኝ ዕዴገትን በማረጋገጡ ሂዯት
ከፌተኛ የሆነ እመርታዊ ሇውጥ የሚመዘገብበት እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ ይህንኑ ተፇፃሚ
ሇማዴረግ የሚያስችለ መሠረታዊ አቅጣጫዎች እንዯሚከተሇው ተመሌክቷሌ፡1. በየዯረጃው ፇጣን፣ ቀጣይና አስተማማኝ የእሴት ጭማሪ ዕዴገትን ማረጋገጥ፤
2. በውጭ ገበያ የምርት ብዛት፣ ስብጥርና ጥራትን ትርጉም ባሇው መሌኩ ማሳዯግ፤
3. ሇአነስተኛና ጥቃቅን

ተቋማት የሚሰጠውን

ሁሇንተናዊ የአቅም ግንባታ ዴጋፌ አጠናክሮ

ማስቀጠሌና ውጤታማነቱንም ማረጋገጥ፤
4. ከአካባቢ ጥበቃ ሥራ ጋር የተጣጣመና የተቀናጀ ዘሊቂ ሌማትን ማረጋገጥ፤
5. የአገር ውስጥና የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እንዱስፊፊ ማዴረግ፤
6. የዯጋፉ ተቋሙን ሁሇንተናዊ የዴጋፌ አቅም ማሳዯግ፤
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7. የኢንደስትሪውን ሰሊም ማረጋገጥ፤
8. የጥራት ዯረጃውን ያሟሊ፣ ያሌተቆራረጠ፣ በቂና ፇጣን የምርት ግብዓት አቅርቦት ሁኔታ
እንዱፇጠር ማዴረግ፤
9. አህጉራዊና ዓሇም አቀፊዊ የምርት መዲረሻ ገበያዎች እንዱስፊፈ ማዴረግ፤
10. በጉምሩክ አሰራር፣ በፊይናንስ፣ በትራንስፖርትና በመሳሰለት ረገዴ ፇጣን፣ ግሌፅ፣
ፌትሀዊና ተዯራሽ አገሌግልት እንዱረጋገጥ ማዴረግ፤
11. የስርዓተ-ፆታ፣ የኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ እንዱሁም የአካባቢ ብክሇት ጉዲዮችን በአግባቡ የሥራ
አካሌ በማዴረግ፤ የሴቶችና የወጣቶች ብቃትና ተጠቃሚነት እንዱረጋገጥ ማዴረግ፤

6

ክፌሌ ሁሇት፡- የ2008 በጀት ዓመት የኤክስፖርት አፇፃፀምን በተመሇከተ፤
ሠንጠረዥ1:- የ2008 በጀት ዓመት የኤክስፖርት ዕቅዴ አፇጻጸም፤
የ2008 በጀት ዓመት
ዕቅዴ

የ2008 በጀት ዓመት
አፇጻጸም

አፇጻጸም
በመቶኛ

ቆዲና የቆዲ ውጤቶች

185,000.00

116,307.80

62.87

2.1

ያሇቀሇት ቆዲ

109,881.10

73,570.36

66.95

2.2

ጫማ

67,994.56

34,642.72

50.95

2.3

የቆዲ ጓንት

6,678.14

6,489.94

97.18

2.4

የቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች

446.20

1,604.77

359.65

ተ.ቁ
2

የምርቱ ዓይነት

2.1. የኤክስፖርት አፇፃፀም ያሇበት ሁኔታ፤
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ዓመት ከቆዲና ቆዲ ውጤቶች ንዐስ የኢንደስትሪ ዘርፌ 185 ሚሉዮን
የአሜሪካን ድሊር የኤክስፖርት ገቢ ሇማግኘት ታቅድ 116.307 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር የተገኘ
ሲሆን አፇፃፀሙ የዕቅደን 62.87 በመቶ ነው፡፡ ይህም ባሇፇው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት
ተገኝቶ ከነበረው የ132.86 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር ገቢ ጋር ሲነፃፀር የ16.55 ሚሉዮን
የአሜሪካን ድሊር (12.46%) ቅናሽ አሳይቷሌ፡፡

2.2. ሇአፇፀፀም ጉዴሇቱ ዋነኛ መንስኤዎች /ማነቆዎች እና የተወሰደ እርምጃዎች፤
ሀ) የገበያና ተያያዥ የዋጋ አፇፃፀም ውስንነቶች፡- በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ሇተስተዋሇው
የምርትና ምርታማነት እንዱሁም የኤክስፖርት አፇፃፀም ጉዴሇት ተጠቃሽ ከሚሆኑ ምከንያቶች
መካከሌ የጎሊውን ዴርሻ የሚወስዯው ባሇቀሇት ቆዲ በኩሌ የነበሩ የገበያ ትዕዛዞች በመጠንም ሆነ
በዋጋ በሚፇሇገው ዯረጃ ያሇመሆናቸው ነው፡፡ ሇዚህም ማሳያ የሚሆነው በአጠቃሊይ በበጀት
ዓመቱ ኤክስፖርት የተዯረገው ያሇቀሇት ቆዲ ጠቅሊሊ የምርት መጠን (56.77 ሚሉዮን ካሬ ጫማ)
አምና በተመሳሳይ ወቅት ኤክስፖርት ከተዯረገው የምርት መጠን (65.66 ሚሉዮን ካሬ ጫማ)
አንፃር ሲታይ በ13.55 በመቶ አካባቢ የመጠን ቅናሽ እንዯተመዘገበ ያሳያሌ፡፡ በተመሳሳይ ከነጠሊ
የዋጋ አፇፃፀም አኳያ ሲታይ ዯግሞ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የተመዘገበው አማካኝ ያሇቀሇት
ቆዲ የኤክስፖርት ምርት ዋጋ (በካሬ ጫማ 1.06 የአሜሪካን ድሊር) አምና በተመሳሳይ ወቅት
ከተመዘገበው የነጠሊ ዋጋ (በካሬ ጫማ 1.26 የአሜሪካን ድሊር) የ15.87 በመቶ አካባቢ ቅናሽ
እንዲሇ ያሳያሌ፡፡ ይህም በበጀት ዓመቱ ሇተመዘገበው ጉዴሇት የጎሊ አስተዋፅኦ ነበረው፡፡
ችግሩን ዯረጃ በዯረጃ ከመፌታት አንፃር እና በተሇይም ከአሇም ገበያ መቀዛቀዝ ጋር ተያይዞ
የሚጠየቀውን ዝቅተኛ ዋጋ እና ጥራት ያሇው ምርት ማቅረብ እንዱችለ በፊብሪካዎች ከማማከር
ስራዎች ጏን ሇጏን ከሌማት አጋሮች ጋር በመሆኑ የምርት ማሌማት ስራዎች እንዱከናወኑ
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ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ያሇቀሇት ቆዲ ፌሊጏትን ኤክስፖርት ሇሚያዯርጉ የአገር
ውስጥ

የቆዲ

ውጤቶች

ከመጨመር

አንፃር

የጫማ

ፊብሪካዎችን

ኤክስፖርት

ሇማሳዯግ

የሜዴባይ ኢትዮጵያ ኘሮጀክት ስራ እንዱጀመር ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም በተሇይ የአሜሪካ ገበያን ሰብሮ
ሇመግባት በሚዯረገው ጥረት የአሜሪካ የጫማ ገዢዎች ማህበር የስራ አመራሮች ወዯ ኢትዮጵያ
ሇመምጣት እና በአቅርቦት ሰንሰሇቱ ውስጥ ያለ አካሊትን በማነጋገር ቀጣይ የስራ አቅጣጫዎችን
ሇማስቀመጥ የሚያስችለ ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ በረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ የዯጋ በግ ቆዲ ካሇው የተሇየ ባህርይ አንፃር የተሻሇ ዋጋ እና
ገበያ ማግኘት እንዱችሌ ከሌማት አጋር /ጃይካ/ ጋር በመሆን የተጀመረው ጥረትም ቀጣይነት
እንዱኖረው ዝርዝር የዴጋፌ ተግባራት ታቅዯው ከሌማት አጋሩ ጋር ሇመፇራረም ተችሎሌ፡፡
ከዚሁ

ጏን

ሇጏን

ያለት

የኤክስፖርት

ማበረታቻ

ስርአቶች

ሇንዐስ

ዘርፈ

ኤክስፖርቱን

ሉያበረታታ በሚችሌ እና የኋሌዮሽ እና የጏንዮሽ ትስስሩን በማበረታታት ሇኤክስፖርት ሌማት
በሚያመች መሌኩ መከናወን እንዱችሌ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመሆን ስርዓቱን የመከሇስ
ስራ በማከናወን የመጀመሪያው ረቂቅ ሇውይይት በማቅረብ በቀጣይነት ስራው እየተሰራ ይገኛሌ፡፡
ሇ) የማኔጅመንትና የቴክኖልጂ አቅም ውስንነት፡- የክህልትና የእዉቀት ክፌተቶችን በየዯረጃው
ከመሙሊት አኳያ መዯበኛና መዯበኛ ያሌሆኑ የስሌጠና ፕሮግራሞችን፤ የኢንደስትሪ ማማከርና
የካይዘን

ፌሌስፌናን፤

እንዱሁም

ላልች

የአቅም

ዴጋፍችን

ሇተመረጡ

የቆዲ

ፊብሪካዎች

ከመስጠትና ከማስረጽ በተጨማሪ በዋናነት የሚስተዋሇውን የማጠናቀቅ አቅም ዉስንነት ሇማሻሻሌ
ከሌማት አጋራት ጋር በመቀናጀት ሇመስራት ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ ረገዴ እየተከናወኑ ካለ
የአቅም ማጎሌበቻ ፕሮጀክቶች አንደ ዯግሞ በእንግሉዝ መንግስት በሚረዲዉ የኢትዮጵያ የግሌ
ዴርጅቶች ዴጋፌ (PEPE) አንደ ክንፌ ከሆነዉ የግሌ ዴርጅትቶች አጋር (EnterprisesPartner
/EP/) ጋር የተጀመረው የአቅም ግንባታ የፕሮጀክት ሥራ ነው፡፡
ፕሮጀክቱ በዋነኛነት የሚያተኩረዉ የገበያ ትንበያን በመከተሌ የተሇያዩ ያሇቀሊቸዉ ምርቶችን
የማምረት

ዓሇም አቀፌ ሌምደና እዉቀቱ ያሇቸዉን የቆዲ ኬሚካሌ አምራችና አቅራቢ

ኩባንያዎች በመሇየትና ከቆዲ ፊብሪካዎች ጋር በማስተሳሰር ሁሇቱንም አካሊት የቴክኖልጂና የገበያ
ተጠቃሚ የማዴረግ አቅጣጫ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት

ፊብሪካዎችና ኬሚካሌ አቅራቢዎች

የቴክኖልጂ ሽግግሩንና የምርት ሌማትና የገበያ ትስስሩ በሚከናወንበት ወቅት የሚያስፇሌጉ
ወጪዎችን
(CATALYZING)

በአጋሩ
ሚና

በኩሌ

እንዱሸፇን

እንዱኖረዉ

በማዴረግ

ጥረት

የተዯረገ

ትስስሩን
ሲሆን፤

የማሳሇጥና

በቆዲ

ኢንደስትሪ

የማያያዝ
ሌማት

ኢንስቲትዩቱ በኩሌ ዯግሞ ስራዉን የማስቀጠሌና የተገኘዉን ሌምዴና አሰራር የማቀብ ሥራ
ሇማከናውን ታቅድ እየተሠራ ነው፡፡ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በተዯረሰበት ሁኔታም ፕሮጀክቱ
ሇሚመሇከታቸዉ

ተሳታፉ

አካሊት

በይፊ

(በወርክሾፕ)
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የተዋወቀ

ሲሆን

በዚህ

ፕሮጀክት

የሚሳተፈት

ቆዲ ፊብሪካዎችና

የኬሚካሌ አምራች ኩባንያዎቹም ፌሊጎታቸዉን

እንዱገሌጹ

በማዴረግ በዉዴዴር ተሇይተዋሌ፡፡ ፕሮጀክቱ በዋናነት በሀገር ዉስጥ የሚገኙትን ትሌሌቅና
በኤክስፖርት ሥራዉ ሊይ በስፊት መሳተፌ የሚችለትን የጫማና የላልች የቆዲ ውጤቶች
አምራቾችን ያሇቀሇት ቆዲ ፌሊጎት ባሌተቆራረጠ ሁኔታ እንዱሟሊ የሚያዯርግ ነው፡፡
የፊብሪካዎችን (የቢዝነስ) ማኔጅመንት ዉስንነትን ዯረጃ በዯረጃ ከማቃሇሌ አኳያ በእቅዴና
ክትትሌ፣ በሰዉ ኃይሌ ሌማት፣በሰዉ ኃይሌ ማበረታቻ፣ በፊይናንስ አጠቃቀም፣ በንብረት
አስተዲዯርና አያያዝ፣ በኃይሌ አጠቃቀም፣ በገበያ መረጃና ተያያዥ ዴጋፍች፣ በአካባቢ ጥበቃና
በላልች የማኔጅመንት ስርዓቶች ሊይ ሇቆዲ ፊብሪካዎች ከሚዯረጉ የእሇት-ተሇት የማኔጅመንት
ዴጋፍች ባሻገር እነዚህን ዴጋፍች ዉጤታማና ተመዛኝ ከማዴረግ አኳያ

በእነዚህና በላልች

የማኔጅመንት ስርዓቶች የፊብሪካዎችን ወቅታዊ ዯረጃ (COMPETETIVENES RANK) ሇይቶ
የዴጋፌ ዓይነቶችን ሇማስቀመጥ የሚያስችሌ የቅዴመ ዝግጅት ሥራም ተከናውኗሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የጫማ አምራች ኩባንያዎችን በተመሇከተ፡- በአብዛኞቹ ዋና ዋና የሀገር ውስጥ
የጫማ

አምራች

ኩባንያዎች

የሚስተዋሇውን

ዴርጅታዊ

የአመራርና

የማኔጅመንት

አቅም

ውስንነት ተከትል የምርትና ምርታማነት አቅምን በሚጠበቀው ሌክ አሟጦ ያሇመጠቀም ችግር
በስፊት ተስተውሎሌ፡፡ ከዚህ መሠረታዊ ችግር ጋር በተያያዘም ሁለም የሀገር ውስጥ ዋና ዋና
የጫማ አምራች ኩባንያዎች በሚባሌ ዯረጃ አግባብነት ባሇው መሌኩ በተሇያዩ የምርት ግብዓቶች
ሊይ አስፇሊጊውን ወጪ በመቀነስ በምርት ዋጋ ተወዲዲሪ ሆኖ ሇመገኘት የሚዯረገው ጥረት
ያስገኘው ውጤት አነስተኛ ነው፡፡ ይህ ሁኔታም ቀጣይነት ያሇው አስተማማኝ የገበያ ትዕዛዝ
ማግኘት እንዲይችለ አዴርጓቸዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በአጠቃሊይ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት
የሀገር ውስጥ ፊብሪካዎች የኤክስፖርት አፇፃፀም ዝቅተኛ ሆኗሌ፡፡
ችግሩን ከመሠረቱ ሇመቅረፌ እና የጫማ አምራች ኩባንያዎችን የኤክስፖርት አፇፃፀም ትርጉም
ባሇው መሌኩ ሇማሻሻሌ አምራች ኩባንያዎቹን ከገዢዎች ጋር የማገናኘት ስራ እንዱሰራ
በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ወዯ አሜሪካ እና አውሮፓ ገበያዎች በስፊት ሉያስገቡ የሚችለ
ስራዎች በቀጣይነት እተከናወኑ ይገኛለ፡፡ በዚህም መሰረት ፕሪሚትር ኮንሳሌቲንግ እና ትሬዱንግ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሚባሌ አማካሪ ዴርጅት ጋር Made By Ethiopia (MBE) የሚሌ በገበያ ሊይ
ፕሮጀክት ተቀርፆ በተመረጡ 10 ጫማ አምራች ኩባንያዎች እና በአማካሪው ዯርጅት መካከሌ
አስፇሊጊውን

ዴጋፌ

ሇማዴረግ

እንዱቻሌ

ስምምነት

በመፇራረም

የቅዴመ

ዝግጅት

ሥራ

ተጀምሯሌ፡፡ በስምምት ሰነደ መሰረት የመጀመሪያው ቁሌፌ ሥራ የተመረጡ ኩባንያዎችን
አስፇሊጊውን

የዯህንነትና

የምርት

ሂዯት

መስፇርቶችን

እንዱያሟለ

በማዴረግ

ሰርተፉኬት

እንዱያገኙ ማዴረግ ሲሆን፤ በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ የምርት ናሙና በማከናወን ኩባንያዎቹ
በማምረት አቅማቸው ሌክ ቀጣይነት ያሇው የምርት ትዕዛዝ እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡
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ፕሮጀክቱ

ውጤታማ እንዱሆን በኢንስቲትዩቱ ቢሮ ከማመቻቸት ጀምሮ ረዲት ዱዛይነር እና ገበያውን
የሚያስተባብር የገበያ ጥናት ባሇሙያ ከመመዯብ በተጨማሪ ከምርት ናሙና ሌማት ጋር በተያያዘ
ላልች ግብዓቶችን የማሟሊት ሥራ እየተከናወነ ነው፡፡
በተጨማሪም የጫማ አምራች ኢንደስትሪውን የአቅም አጠቃቀም ሁኔታ በሚጠበቀው ሌክ
ከማሻሻሌ አኳያ በበጀት ዓመቱ በተጠናከረ መሌኩ በተሇያዩ ዯረጃዎች የሰው ኃይሌ ስሌጠናን
ጨምሮ ላልች የኢንደስትሪ ምክር አገሌግልት ዴጋፌች እንዱከናወኑ በማዴረግ አፇፃፀምን
ሇማሻሻሌ ከፌተኛ ጥረት ተዯርጓሌ ፡፡ በዚሁ አግባብ

በበጀት ዓመቱ በጫማ ምርት የኤክስፖርት

ዕቅዴ ውስጥ የጎሊ ዴርሻ ባሊቸው ዋና ዋና የሀገር ውስጥ ጫማ አምራች ኩባንያዎች /ጥቁር
አባይ፣ ፒኮክ፣ አንበሳ፣ ራምሴ፣ ዋሉያ፣ ሞሏን እና ሞዯርንዘጌ/ ውስጥ ከግብዓት ዕቅዴ ጀምሮ
እስከ ግብይት ባሇው የሥራ ሂዯት ውስጥ የተሻሻለ የአሠራር ስርዓትን ተግባራዊ ማዴረግን
ጨምሮ ላልች የኢንደስትሪ ምክር አገሌግልት ዴጋፌ ሥራዎች በቀጣይነት እየተከናወኑ
ይገኛለ፡፡
ሏ) የምርት ግብዓት አቅርቦትና ጥራት ጉዴሇት፤
የጥሬ ቆዲና ላጦ ግብዓት አቅርቦት ችግር:-

በተሇይ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት በሀገር ዉስጥ

ያሇው የጥሬ ቆዲና ላጦ የአቅርቦት ሁኔታ ሇተመዘገበው የምርትና የኤክስፖርት አፇፃፀም ጉዴሇት
በቀጥታ የጎሊ አስተዋፅኦ አሌነበረውም፡፡ በአንጻሩ የግብዓቱ አሰባሰብ በተሇይም ከፊይናንስና ከገበያ
እጥረት

ጋር

በተያያዘ

በርካታ

ፊብሪካዎች

በበቂ

ሁኔታ

ግብዓት

የመሰብሰብና

ምርትና

ምርታማነታቸዉን የማስቀጠሌ ዉስንነት ያጋጠማቸዉና የኤክስፖርት አፇጻጸማቸዉም በከፌተኛ
ሁኔታ የወረዯ በመሆኑ እነዚህን ችግሮች ሇመቅረፌና ሇማቃሇሌ የተሇያዩ ጥረቶች ተዯርገዋሌ፡፡
የገበያ ችግሩን ሇማቃሇሌ ሇአጭርና ሇእረጅም ጊዜ እየተተገበሩ ያለ ሥራዎች ከሊይ እንዯተገሇጸዉ
ሆኖ

የፊይናንስና

ብልም

የግብዓት

አሰባሰቡንና

አቅርቦቱን

ከማሻሻሌ

አኳያ

ከኢትዮጵያ

የኢንደስትሪ ግብዓቶች ሌማት ዴርጅት ጋር ቆዲ አቅራቢዎችና ቆዲ ፊብሪካዎችን በሦስትዮሽ
መንገዴ በማስተሳሰር ሇመፌታት በተወሰነ መሌኩም ቢሆን ጥረት ተዯርጓሌ፡፡
ይሁን እንጂ የግብዓት

አሌሚና ቅራቢ ዴርጅቱ ባወጣዉ የአሰራር መመሪያ መሰረት ሇማዋዋሌ

ፌሊጎት ባሇቸዉ በጣም ጥቂት አቅራቢዎችና ቆዲ ፊብሪካዎች መካከሌ ስራዉ እንዱጀመር
የተሞከረ ቢሆንም፤ የቀረበዉ የአሠራር ስርዓት ቆዲ ፊብሪካዎችን ሉስብ ባሇመቻለ የእነዚህን
ፊብሪካዎች

የፊይናንስ

ችግር

በማቃሌሌና

ብልም

ምርትና

ምርታማነታቸዉን

በማሻሻሌ

የኤክስፖርት ስራዉን እንዯሚያሳዴግ የታመነዉ አሠራር ፇጥኖ ዉጤታማ ባሇመሆኑ በሀገር
ውስጥ በተሇያዩ ወቅቶች የተመረተዉ በርካታ የቆዲና ላጦ ግብዓት አሰባሰብ ዝቅተኛ በመሆኑ
የግብዓት ብክነት ተከስቷሌ፡፡
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የጥሬ ቆዲና ላጦ ግብዓቶች የጥራት ችግር:- በፊብሪካዎችና በአቅራቢዎች መካከሌ ተቀራርበዉ
እንዱሰሩ የማዴረጉ ሥራ ሇግብዓት ጥራት መሻሻሌ ያሇዉ ፊይዲ አንዴ ጉዲይ ሲሆን፣ የጥሬ
ቆዲና ላጦ የግብይት ሥርዓቱ ማኔጅመንት እንዱተገበር በእንስሳትና አሳ ኃብት ሌማት ሚኒስቴር
በኩሌ የተቀረጸዉን ፕሮጀክት ወዯ መሬት ሇማዉረዴና አብሮ ተቀናጅቶ ሇመስራት የጋራ ጥረት
እንዱጀመር ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ፕሮጀክት ዉጤታማ ይሆን ዘንዴ ሇቅንጅቱ የሚረደ የጋራ ሥራዎች
እንዯሚኖሩ በመታወቁ ከብሔራዊ እንስሳት ጤና ምርመራ ማዕከሌ ጋር በመሆን ሀገራዊ የቆዲና
ላጦ የግዴፇት ዲሰሳ ጥናት ተጠናቅቆ በጋራ ሇሚመሇከታቸዉ የባሇዴርሻ አካሊት ሇማቅርብ
ዝግጅቱ ተጠናቋሌ፡፡
መ)በኢንቨስትመንት ሂዯት ሊይ ያለ ፕሮጀክቶች በወቅቱ አሇመጠናቀቃቸው፡- በ2008 በጀት
ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ተጠናቀው በበጀት ዓመቱ በኤክስፖርት ረገዴ ተጨማሪ አቅም
እንዯሚሆኑ ታሳቢ ከተዯረጉ ፕሮጀክቶች መካከሌ፡- አንዴ የቆዲ ፊብሪካ (ብለናይሌ የቆዲ
ፊብሪካ)፣ሁሇት

የጓንት

ፊብሪካዎች

(ዳቭ

ኢምፔክስ

እና

ሉዉሺታኦ

ጓንት

ፊብሪካዎች)፣

እንዱሁም የኒው ዊንግ አዱስ የጫማ ፊብሪካ የማስፊፉያ ፕሮጀክት /የቀዴሞው የአራ ጫማ
ፊብሪካ/ ዋነኞቹ ነበሩ፡፡ የተጠቀሱት አዲዱስና የማስፊፉያ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በታቀዯው
አግባብ ተጠናቀው ሙለ በሙለ ወዯ ሥራ ባሇመግባታቸው በንዐስ ዘርፈ የተጨማሪ የምርት
አቅምና የኤክስፖርት አፇፃፀም ሊይ የራሱን አለታዊ ተፅእኖ እሳዴሯሌ፡፡
ያሇቀሇት ቆዲ ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ፡ብለናይሌ የቆዲ ፊብሪካ ፕሮጀክትን በተመሇከተም አሁን ሊይ በተዯረሰበት ሁኔታ ፊብሪካው
የግንባታ ሂዯቱን ጨርሶ ምርት ሇማምረት የተዘጋጀ ቢሆንም፤ የፊብሪካው የፌሳሽ ማጣሪያ
ስርዓት ሁሇተኛ ዯረጃ ብቻ በመሆኑ በአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማው ባስጠናውና በተፇቀዯሇት
መሠረት ብቻ ከዌት ብለ ጀምሮ መሥራት እንዲሇበት አቅጣጫ ተሰጥቷሌ፡፡ ፊብሪካው ከጥሬ ቆዲ
ጀምሮ የመስራት ፌሊጎት ስሊሇው በስምምነቱ መሰረት ይህንንም ሇመስራት የሶስተኛ ዯረጃ
ማጣሪያ እንዱኖረው ግዴ ስሇሚሌ ይህንን መስራት እንዱችሌ የማማከር ስራ እየተሰራ ነው፡፡
ፊብሪካው የሦስተኛ ዯረጃ ማጣሪያውን ገንብቶ ተግባራዊ እንዱያዯረግ ከሚዯረገው ዴጋፌ ጎን
ሇጎን፤ አሁን በዯረሰበት የማጣሪያ ስርዓትም ቢሆን የሚፇሌገውን የጥራት ዯረጃ የሚያሟሊ
በከፉሌ የሇፊ የቆዲ (የዌት ብለ) ግብዓትን በትስስር እንዱያገኝ በማዴረግ ፊብሪካው ወዯ ምርትና
ኤክስፖርት ሥራ እንዱገባ ተዯርጎ ሇመስራት የሙከራ ምርቶችን እየሊከ በመሆኑ በሙለ አቅሙ
ወዯ ኤክስፖርት እንዱገባ ከታታ ኩባንያ እና ከአራ ሹ ጋር ስምምነት እየፇጠረ ነው፡፡
በላሊ በኩሌ በዓመት 60 ሚሉዮን ካሬ ጫማ ያሇቀሇት ቆዲ የማምረት አቅም ያሇዉ የጆርጅ
ግልሪያ ቆዲ ፊብሪካ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የኤክስፖርት እቅዴ አፇጻጸም አስተዋጽኦ ታሳቢ
11

የተዯረገ ባይሆንም የኢንቨስትመንት ግንባታ ሥራዉ በእቅደ መሰረት እየተከናወነ ሲሆን ሇ2009
በጀት ዓመት አስተዋጽኦ የሚኖረው ይሆናሌ፡፡
የቆዲ ጓንት ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ፡በተመሳሳይ በጓንት ኢንቨስትመንት ረገዴ ከዘገዩ ፕሮጀክቶች መካከሌ አንደ ዳቭ ኢምፔክስ የቆዲ

ጓንት ፐሮጀክት ነው፡፡ ፕሮጀክቱ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በባህርዲር ከተማ የሚገኝ
ሲሆን ከክሌለ መንግሥት በተገኘው 8,714 ካሜ ቦታ ሊይ እየተገነባ ያሇ የጓንት ማምረቻ ፊብሪካ
ነው፡፡ የፊብሪካው የፕሮጀክት ግንባታም በዋነኛነት ከሥም ዝውውር ጋር በተያያዘ ሇረጅም ጊዜ
በመስተጓጎለ አፇፃፀሙ ከሚጠበቀው ጊዜ በሊይ ጊዜ ሉወስዴ ችሎሌ፡፡ በመጨረሻም በቅርቡ
በክሌለ ውሳኔ መሠረት ኢንቨስትመንቱ በእህት ኩባንያው /በባህርዲር ቆዲ ፊብሪካ/ ስም እንዱጠራ
መወሰኑን ተከትል የፕሮጀክት ሥራው እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ አሁን ሊይ በተዯረሰበት ሁኔታም
የፊብሪካው ጠቅሊሊ ግንባታ ከሚጠበቀው ግማሽ ያህለ ተፇፅሟሌ፡፡ ቀሪውን ግንባታ አጠናቆ
ወዯስራ ሇመግባት ሇኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ያቀረበው የኢንቨስመንት ብዴር ጥያቄ በፊብሪካው
በኩሌ ይጠበቁ የነበሩ መረጃዎች ተሟሌተው በመግባታቸው ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነትን
በማግኘቱ አስፇሊጊውን ክትትሌና ዴጋፌ በማዴረግ የፕሮጀክቱን አፇፃፀሙን ሇማሻሻሌ ይሰራሌ፡፡

ሉዩ ሺታዎ የጓንት ኢንቨስትመንት ፕሮጀክትን በተመሇከተም፡- ኩባንያው መሠረቱን ቻይና
ያዯረገና በቦላ ሇሚ ቁጥር አንዴ ኢንደስትሪ ፓርክ 5,000 ካ.ሜ የማምረቻ ሼዴ ተከራይቶ
የጓንት ምርት በማምረት ኤከስፖረት ሇማዴረግ የተቋቋመ የውጪ ኩባንያ ነው፡፡
ኩባንያው ሙለ አቅሙን ሲጠቀም በቀን 5,000 የቆዲ ጓንት የማምረት አቅም አሇው፡፡ በአሁኑ
ወቅት 250 ሠራተኞችን ሇሥራ በማሰማራት በፊብሪካው ውስጥ በጨርቅ /የሙከራ/ የጓንት ሥራ
ሥሌጠና በመስጠት ሥራውን በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ በእስካሁኑ ሂዯትም በሥሌጠና ሂዯት
የተመረተ /ከጨርቅ የተሠራ/ ከ 50,000 ጥንዴ በሊይ የሆነን የጓንት ምርት ኤክስፖርት
አዴርጓሌ፡፡
የጫማ ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ፡-

ከአራ ወዯ ኒው ዊንግ አዱስ የጫማ ፊብሪካ የተዘዋወረው የቀዴሞው የአራ ጫማ

ፊብሪካ አሁን

ሊይ በተዯረሰበት ሁኔታም በኒው ዊንግ በኩሌ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስፇሊጊውን ክፌያ በመፇፀም
ዝውውሩን ሇማጠናቀቅ ስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ በተዯረሰው ስምምነት መሠረት ክፌያው
እንዱፇፀምና

የኩባንያውን

የምርትና

ኤክስፖርት

አፇፃፀም

በሚጠበቀው

ሌክ

እንዱሻሻሌ

አስፇሊጊው ክትትሌና ዴጋፌ እየተዯረገ ነው፡፡
ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ በተሇይ በጫማ ምርትና ኤክስፖርት ረገዴ ትርጉም ያሇው ሇውጥን
እንዯሚያመጡ የሚታመንባቸው ትሊሌቆቹ የሁዋጂያን፣ ጆርጅ ሹ እና የአንበሳ ጫማ የማስፊፉያ
የኢንቨስትመንት ፐሮጀክቶች በተቻሇ መጠን በታቀዯሊቸው የጊዜ ገዯብ አግባብ ተጠናቀው ወዯ
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ምርትና ኤክስፖርት ሥራ ይሸጋገሩ ዘንዴ በየዯረጃው ቀጣይነት ባሇው መሌኩ ሰፉ የክትትሌና
ዴጋፌ ሥራ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡

ሁዋጂያን የጫማ ማስፊፉያ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክትን በተመሇከተ፡- በወሩ በተዯረሰበት ሁኔታ
በዋነኛነት 30,000 ካ.ሜ የሚሆን የማምረቻ ሼዴ ግንባታ የመሠረት ሥራ እና ጣራ የማሌበስ
ስራ ተከናውኖ ተጠናቋሌ፡፡ ቀሪ የማጠናቀቂያ ስራዎች በሁሇት ወር ጊዜ ውስጥ የሚሰሩ
ይሆናሌ፡፡ በግንባታ ሂዯትም ውስጥ እያለ ሰራተኞችን የማሰሌጠንና እና በኢንጀክሽን ቴክኖልጂ
ተጠቅመው የሚመረቱ ጫማዎች ከደከም ወዯ አዱሱ ቦታ ተዛውሮ እየተመረተ ይገኛሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የጆርጅ ሹን የጫማ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት በተመሇከተ በተጠናቀቀው ወር
መጨረሻ በተዯረሰበት ሁኔታ ኩባንያው በተሰጠዉ 25 ሄክታር ቦታ ሊይ ሇጫማ ማምረቻ
የሚዉለ የሼድች የግንባታ ሥራ ሇመጀመር ሳይቱን አስተካክል የቁፊሮ ስራ ጀምሯሌ፡፡
በተመሳሳይ የአንበሳ ጫማ ፊብሪካ በቀን 10 ሺህ ጥንዴ የሚያመርተው የማስፊፉያ ፕሮጀክትን
በተመሇከተ በተጠናቀቀው ወር መጨረሻ የፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ዙር የግንባታ ሥራ አስመሌክቶ
የሁለም ብልኮች የስትራክቸራሌ ስራ ተጠናቆ የሙላትና የሌስን ስራ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡
እስካሁን አጠቃሊይ የግንባታ ስራው ከ80 በመቶ በሊይ ተጠናቋሌ፡፡ የግንባታዉ ሁሇተኛ ዙር
የመሠረት

ማዉጣት

ሥራም

አሌቋሌ፡፡

ከዚህ

በተጨማሪም

በፕሮጀክቱ

ሇምርት

ሥራ

የሚያስፇሌጉትን ማሽኖች ሇመግዛትና እንዱሁም የሰዉ ኃይሌ ሇመቅጠር የሚያስችለ የቅዴመዝግጅት ሥራዎችም በመጋቢት ወር መጨረሻ አካባቢ ተጀምረዋሌ፡፡
ሠ) የኤላክትሪክ ኃይሌ መቆራረጥ ፡- በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በአጠቃሊይ አዱስ አበባን
ጨምሮ በሞጆ አካባቢ በሚገኙ ፊብሪካዎች በ 3,567 ጊዜ ዴግግሞሽ ሇ 7,866፡27 ሰዓታት ያህሌ
የኤላክትሪክ ኃይሌ መቋረጥ ተመዝግቧሌ፡፡ ይህም ከባሇፇው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር
ሲነፃፀር በ642 ዴግግሞሽ እና በ1011:28

ሰዓት ቅናሽ ቢመዘገብም በበጀት ዓመት በተሇያዩ

ጊዜያት በተሇያየ ዯረጃ የተስተዋሇው የኃይሌ መቆራረጥና መዋዠቅ ችግር ሇተወሰኑ ኩባንያዎች
የኤክስፖርት
ኩባንያዎች

አፇፃፀም ጉዴሇት
የሚከሰተውን

የራሱን

የኃይሌ

አለታዊ

መቆራረጥ

ተፅእኖ

ቸግር

አሳዴሯሌ፡፡

በፌጥነት

በተሇይ

ሇማስተካከሌ

በዋና

ዋና

እንዱቻሌም

ከኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሀይሌ አገሌግልትና በየዯረጃው ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመቀናጀት
የጋራ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡
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2.3. በቀጠይ ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች፤
በ2009 በጀት ዓመት በተሇየ ትኩረትን ከሚሹ ጉዲዮች መካከሌ የሚከተለት ዋነኞቹ ናቸው፡1. የመፇፀምና የማስፇፀም አቅም ውሱንነት፤
2. የገበያ ተያያዥ የዋጋ አፇፃፀም ውሱንነቶች፤
3. የማኔጅመነት አቅም ውሱንነት፤
4. የቴክኒካሌ /የቴክኖልጂ/ አቅም ውሱንነት፤
5. በኢንቨስትመንት ሂዯት ሊይ ያለ ፕሮጀክቶች በወቅቱ አሇመጠናቀቅ፤
6. የመንግስት አገሌግልት ቀሌጣፊና ውጤታማ አሇመሆን፤
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ክፌሌ ሦስት፡- ሇ2009 በጀት ዓመት የተያዘ የኤክስፖርት ገቢ ግብ፤
በአምራች ኢንደስትሪው ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው ሌማትን በማረጋገጡ ሂዯት ሇሌማቱ ምቹ
መዯሊዴሌን ሇመፌጠር ሌዩ ትኩረትና ዴጋፌ የሚዯረግሊቸው ኢንደስትሪዎችና ንዐስ ዘርፍች
በስትራተጂ ሰነደ ተሇይተዋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ከተሇዩ ንዐሳን ዘርፍች መካከሌ የቆዲና የቆዲ
ውጤቶች

ኢንደስትሪ

ዘርፌ

አንደ

እንዯመሆኑ

መጠን

ባሇፈት

ዓመታት

ንዐስ

ዘርፈን

አስመሌክቶ የተቀመጡ የሌማት አቅጣጫዎችንና ግቦችን ሇማሳካት ከፌተኛ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡
በ2009 በጀት ዓመትም በስትራቴጂ ሰነደ የተመሇከተውን የሌማት አቅጣጫ የመነሻ መርሆዎች
በመከተሌ ሇሌማታዊ ባሇሀብቱ እየተሰጠ ያሇውን ሁለን አቀፌና የተቀናጀ ዴጋፌ አጠናክሮ
ከማስቀጠለ ጎን ሇጎን የኪራይ ሰብሳቢነት አማራጮችን በማዴረቅ የንዐስ ዘርፈን ፇጣንና
ቀጣይነት ያሇው ሌማት ሇማረጋገጥ ከፌተኛ ርብርብ ይዯረጋሌ፡፡ ከእስካሁኑ ሂዯት በተጨባጭ
ከተመዘገቡ ውጤቶችና በአፇፃፀም ሂዯት ከተገኙ ተሞክሮዎች በመነሳት በ2009 በጀት ዓመት
ከንዐስ ዘርፈ ኤክስፖርት 272.70 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር ገቢን ሇማሳካት ታቅዶሌ፡፡

3.1. የዕቅደ ዓሊማዎች፣ ግቦች እና ግቦችን ሇማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት፤
3.1.1. ዓሊማዎች እና ግቦች፤
ዓሊማ 1፡ በየዯረጃው የምርት መጠን፣ ዓይነትና ጥራትን ማሳዯግ፤
1.1 በጫማው ንዐስ የሥራ መስክ

አጠቃሊይ ዓመታዊ የምርት መጠን በነባር እና አዲዱስ መካከሇኛ

እና ከፌተኛ፣ በአነስተኛና ጥቃቅን እንዱሁም በጫማ ክሊስተሮች 24.75 ሚሉየን ጥንዴ ጫማ ሊይ
ማዴረስ፤
1.2 በመካከሇኛ

እና

ከፌተኛ

የማምረቻ

ኢንደስትሪ

ዯረጃ

በሚመዯቡት

ነባር

የጫማ

አምራች

ፊብሪካዎች በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 57 መቶ አማካኝ ዓመታዊ የአቅም አጠቃቀም 75
በመቶ የአቅም አጠቃቀም እንዱፇጠር ማዴረግ፤
1.3 በምርት መጠን ረገዴ

አነስተኛ (በአማካኝ ከ10 በመቶ አካባቢ) አስተዋፅኦ ያሊቸውን ከቆዲ ውጪ

ባለ ግብዓቶች የሚዘጋጁ ጫማዎች ዴርሻ 20 በመቶ ማሳዯግ፤
1.4 በጫማው ንዐስ የሥራ መስክ በአነስተኛና ጥቃቅን ዯረጃ በሚገባ ተዯራጅተው ሇሚሰሩ ነባርና
አዲዱስ የተመረጡ አምራቾች የሚዯረገውን ሁሇንተናዊ የዴጋፌ ሥራ አጠናክሮ በማስቀጠሌ
በ2009 ወዯ 5.46 ሚሉዮን ጥንዴ ጫማ ማሳዯግ፤
1.5 በዲሌጋ ከብት ግብዓት ረገዴ በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 45 ሚሉዮን ካሬ ጫማ ዓመታዊ
ያሇቀሇት ቆዲ የምርት መጠን

በአማካይ በ 3.3 እጥፌ በማሳዯግ በ2009 በጀት ዓመት መጨረሻ

አገራዊ የምርት መጠኑን ወዯ 148 ሚሉዮን ካሬ ጫማ ሊይ ማዴረስ፤
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1.6 በነባር የቆዲ ማሌፉያና ማሇስሇሺያ ፊብሪካዎች በ 2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን አማካኝ 40
በመቶ የላጦና 65 በመቶ የዲሌጋ ከብት ቆዲ የአቅም አጠቃቀም በየዯረጃው በማሳዯግ፤ በ2009
በጀት ዓመት መጫረሻ የአቅም አጠቃቀም ዯረጃን በቅዯም ተከተሌ 65 እና 79 በመቶ እና ከዚያ
በሊይ ማዴረስ፤
1.7 በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 1.6 ሚሉዮን ጥንዴ ጓንት ዓመታዊ አማካኝ የምርት መጠን
በ80 በመቶ በማሳዯግ በ2009 አጠቃሊይ አገራዊ የምርት መጠኑን 2.9 ሚሉዮን ጥንዴ ሊይ
ማዴረስ፤ ይህ ዕዴገት ታሳቢ የተዯረገው በ2009 በጀት ዓመት ሁሇት የጓንት ኢንቨስትመንቶች
ተጠናቀው ወዯ ኤክስፖርት ይገባለ ተብል ታሳቢ ስሇተወሰዯ ነው፤
1.8 በመካከሇኛ እና ከፌተኛ የማምረቻ ኢንደስርትሪ ዯረጃ በሚመዯቡት ነባር የቆዲ ጓንት አምራች
ኩባንያዎች በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 85 በመቶ አማካኝ ዓመታዊ የአቅም አጠቃቀም
በ2009 በጀት ዓመትም ጠብቀው እንዱሄደ ማዴረግ፤
1.9 በ2008 በጀት ዓመት በተሇያየ መሌኩ በምርትና ኤክስፖርት ሥራ ሊይ ተሰማርተው በሚገኙ የቆዲ
አሌባሳት አምራች ዴርጅቶችና ኩባንያዎች የተዯረሰበትን በቁጥር 1 ሺህ ዓመታዊ

የምርት መጠን

ከዕጥፌ በሊይ በማሳዯግ በ2009 አጠቃሊይ አገራዊ የምርት መጠኑን በቁጥር 2,290 ሊይ
ማዴረስና፤ ከዚህ የምርት መጠን ውስጥም 7 በመቶ አካባቢ የሚሆነው ከሴንቴቲክ በሚዘጋጁ
አሌባሳት እንዱሸፇን ማዴረግ፤
1.10 በ2008 በጀት ዓመት በተሇያየ መሌኩ በምርትና ኤክስፖርት ሥራ ሊይ ተሰማርተው በሚገኙ የቆዲ
ዕቃዎች አምራች ዴርጅቶችና ኩባንያዎች የተዯረሰበትን የኤክስፖር ምርት መጠን በቁጥር 31 ሺህ
ዓመታዊ የኤክስፖርት ምርት መጠን 88 በመቶ በማሳዯግ በ2009 በጀት ዓመት አጠቃሊይ አገራዊ
የምርት መጠኑን በቁጥር 59 ሺህ ሊይ ማዴረስና፤ ከዚህ የምርት መጠን ውስጥም 5 በመቶ አካባቢ
የሚሆነው ከሴንቴቲክ በሚዘጋጁ ዕቃዎች እንዱሸፇን ማዴረግ፤
1.11 በነባር የቆዲ አሌባሳት አምራች ዴርጅቶችና ኩባንያዎች በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 21
በመቶ ዓመታዊ የአቅም አጠቃቀም በ8 በመቶ በማሳዯግ በ2009 38 በመቶ የሆነ የአቅም
አጠቃቀምን ማረጋገጥ፤
1.12 በነባር የቆዲ ዕቃዎች አምራች ዴርጅቶችና ኩባንያዎች በ2008 በጀት ዓመት የተዯረሰበትን 52
በመቶ የአቅም አጠቃቀም በ39 በመቶ በማሳዯግ በ2009 በጀት ዓመት 65 በመቶ

የአቅም

አጠቃቀምን ማረጋገጥ፤
1.13 በቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች ንዐስ የሥራ መስኮች ረገዴ በአነስተኛና ጥቃቅን ዯረጃ ተዯራጅተዉ
ሇሚሰሩ ነባርና አዲዱስ አምራቾች የሚዯረገዉን ሁሇንተናዊ የዴጋፌ ሥራ አጠናክሮ በማስቀጠሌ በ
2008 በጀት ዓመት በተቋማቱ የተዯረሰበትን በቁጥር 722 ሺህ የቆዲ አሌባሳትና እቃዎች የምርት
መጠን በ10 በመቶ በማሳዯግ በ2009 መጨረሻ አገራዊ የምርት መጠኑን ወዯ 794 ሺህ የምርት
መጠን ማሳዯግ፤
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ዓሊማ 2፡ አዲዱስ ኢንቨስትመንትን ወዯ ሥራ በማስገባት ፇጣን፣ ቀጣይነት ያሇውና አስተማማኝ ሌማትን
ማረጋገጥ፤
1.14 አዲዱስና የማስፊፉያ ኢንቨስትመንቶችን በአግባቡ ተግባራዊ በማዴረግ በበጀት ዓመቱ 16.03 ጥንዴ
ተጨማሪ ጫማን የማምረት አቅም እንዱፇጠር ማዴረግ፤
1.15 በዲሌጋ ከብት ጥሬ ግብዓት ረገዴ አዲዱስ ኢንቨስትመንትን ወዯ ንዐስ ዘርፈ ሥራ በማስገባት
በ2008 በጀት ዓመት መገባዯጃ እንዯሚዯረስበት የተገመተዉን 3.75 ሚሉዮን የከብት ቆዲ የመንከር
አቅምን በሊቀ ዯረጃ በማሳዯግ በ2009 በጀት ዓመት መጨረሻ ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶችን በመሳብ
ዓመታዊ የመንከር አቅምን ወዯ 6.2 ሚሉዮን የዲሌጋ ከብት ቆዲ ወይም 148 ሚሉዮን ካሬ ጫማ
ያሇቀሇት ቆዲ ማምረት የሚያስችሌ አቅም እንዱፇጠር ማዴረግ፤
1.16 በ2009 በጀት ዓመት በአዲዱስና የማስፊፉያ ኢንቨስትመንቶች ቢያንስ በቁጥር 60 ሺህ የቆዲና ቆዲነክ አሌባሳትና ዕቃዎችን የኤክስፖርት ምርት የማምረት አቅም መፌጠር፤
1.17 በ2009 በጀት ዓመት በአዲዱስና የማስፊፉያ ኢንቨስትመንቶች ቢያንስ በቁጥር 2.8 ሚሉዮን የቆዲ
ጓንት የኤክስፖርት ምርት የማምረት አቅም መፌጠር፤
ዓሊማ 3፡ በየዯረጃው የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ አቅርቦትን ከማረጋገጡ ጎን ሇጎን የተሇያዩ የአጫጭር ጊዜ
ስሌጠናዎች እንዱከናወኑ በማዴረግ ሇንዐስ ዘርፈ አስተማማኝ ዕዴገት ምቹ ሁኔታን መፌጠር፤
1.18 በጫማ ንዐስ የስራ ዘርፌ የሚሰጡ የት/ትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን በክሌልችና በሁሇቱ ከተማ
መስተዲዴሮች በሚገኙ የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ተዯራሽ በማዴረግ በበጀት አመቱ በከፌተኛ
የሙያ ዯረጃ 587፤ በዝቅተኛና መካከሇኛ የሙያ ዯረጃ(የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን
ጨምሮ) 18,437 የሰሇጠነና ብቃቱ የተረጋገጠ

የሰው ኃይሌ ሇዘርፈ ኢንደስትሪ እንዱቀርብ

መስራት፤
1.19 በቆዲ አሌባሳት ንዐስ የስራ ዘርፌ የሚሰጡ የት/ትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን በክሌልችና በሁሇቱ
ከተማ መስተዲዴሮች በሚገኙ የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ተዯራሽ በማዴረግ በበጀት አመቱ
በከፌተኛ

የሙያ

ዯረጃ

238፤

በዝቅተኛና

መካከሇኛ

የሙያ

ኢንተርፕራይዞችን ጨምሮ) 7,490 የሰሇጠነና ብቃቱ የተረጋገጠ

ዯረጃ

(የጥቃቅንና

አነስተኛ

የሰው ኃይሌ ሇዘርፈ ኢንደስትሪ

እንዱቀርብ መስራት፤
1.20 በቆዲ ዕቃዎችና ጓንት ንዐስ የስራ ዘርፌ የሚሰጡ የት/ትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን በክሌልችና
በሁሇቱ ከተማ መስተዲዴሮች በሚገኙ የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ተዯራሽ በማዴረግ በበጀት
አመቱ በከፌተኛ የሙያ ዯረጃ 80፤ በዝቅተኛና መካከሇኛ የሙያ ዯረጃ (የጥቃቅንና አነስተኛ
ኢንተርፕራይዞችን ጨምሮ) 2,529 የሰሇጠነና ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው ኃይሌ ሇዘርፈ ኢንደስትሪ
እንዱቀርብ መስራት፤
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1.21 በበጀት አመቱ የዘርፈን ኢንደስትሪ ባሇሙያ የክህልት ክፌተት መሠረት ያዯረጉ የተሇያዩ
የአጫጭር ጊዜ ስሌጠናዎችን በመስጠት 8,341 ባሇሙያዎችን በቆዲ፣ በጫማና በቆዲ አሌባሳትና
ዕቃዎች ሙያ ብቃታቸውን ማረጋገጥ፤
1.22 በዘርፈ ኢንደስትሪዎች በቆዲ እና ቆዲ ዉጤቶች በዯጋፉ የስራ መስክ ሇ15,329 ዜጎች የስራ ዕዴሌ
እንዱፇጠር መስራት፣
1.23 በቆዲ ማሌፉያና ማሇስሇሻ ንዐስ የስራ ዘርፌ የሚሰጡ የት/ትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን በክሌልችና
በሁሇቱ ከተማ መስተዲዴሮች በሚገኙ የትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ተዯራሽ በማዴረግ በበጀት
አመቱ በከፌተኛ የሙያ ዯረጃ 212፤ በዝቅተኛና መካከሇኛ የሙያ ዯረጃ (የጥቃቅንና አነስተኛ
ኢንተርፕራይዞችን ጨምሮ) 6,663 የሰሇጠነና ብቃቱ የተረጋገጠ

የሰው ኃይሌ ሇዘርፈ ኢንደስትሪ

እንዱቀርብ መስራት፤
1.24 በበጀት ዓመቱ ሇጫማው ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፌ የሚያስፇሌገውን 587 አካባቢ የሚሆን በቀጥተኛ
ሞያ

በከፌተኛ ዯረጃ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ እንዱሁም 18,437 አካባቢ የሚሆን

በቴክኒክ እና

ሙያ የትምህርት ዯረጃ (በዝቅተኛ፣ መካከሇኛ እንዱሁም በጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራዞችን
ጨምሮ) የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ማፌራት
1.25 በጫማ የሥራ ዘርፌ በአጫጭር ጊዜ ሥሌጠና ሇ1,644 ሇሚሆኑ ሠሌጣኞች ሥሌጠና መስጠት፤
1.26 በኃይሌ አጠቃቀም ዙሪያ ፊብሪካዎችን ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ሇ 4 ፊብሪካዎች የኢነርጂ ኦዱት
ማከናወንና የኃይሌ አጠቃቀማቸውን በ1ዏ በመቶ መቀነስ፣ የተሇያዩ አማራጭ ኃይልችን መሇየት፣
1.27 በኤክስፖርት ሊይ የተሰማሩ ፊብሪካዎች የኤላክትሪክ ኃይሌ እንዲይቆራረጥ በቂ እና አስተማማኝ
የኃይሌ አቅርቦት እንዱያገኙ ክትትሌ እና

ዴጋፌ ማዴረግ፤

1.28 የዘርፈን ተቋማት አጠቃሊይ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ አጠቃቀም ማሳዯግ በምርትና የምርታማነት
እንዱሁም በገበያ ሊይ ስሊሇው ሚና የዘርፈን ግንዛቤ ማሳዯግ፤
ዓሊማ 4፡ የንዐስ ዘርፈን የቴክኖልጂ ብቃት፣ የምርታማነትና የምርት ጥራት ዯረጃ እንዱሁም የአካባቢ
ጥበቃ አቅም በከፌተኛ ዯረጃ በማሳዯግ ቀጣይነት ያሇው ዘሇቄታዊ ሌማትን በአግባቡ ማረጋገጥ፤
4.1 ዓሇም አቀፌ የምርጥ ተሞክሮዎችን፣ምርታማነት፣ የቴክኖልጂና የአሰራር ክፌተቶችን በማስተካከሌ
እንዱሁም የምርምር እና የምርት ሌማት ስራዎችን ምርት ጥራት ጋር አስተሳስሮ ማከናወን፤
4.2 ዓሇም አቀፌ የምርጥ ተሞክሮዎችን እና አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን ተግባራዊ በማዴረግ በምርት
አመራረትና በአሰራር ስርዓት ረገዴ የሚስተዋለ የቴክኖልጂና የአሰራር ክፌተቶችን ማስተካከሌ፤
4.3 ምርታማነትንና ዓሇም አቀፌ የምርት ጥራት ዯረጃን የሚያረጋግጡ የምርት ጥራት ፌተሻ
እንዱሁም

የምርምር፣

የምርት

ሌማት፣

የምርት

አገሌጎልትን በቅንጅት በሚፇሇገው ሌክ ማከናወን፤
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ዯረጃዎች

ዝግጅትና

ትግበራ

ዴጋፌና

4.4 አስፇሊጊ የቴክኒካሌና ላልች የዴጋፌ ሥራዎችን በአግባቡ በማከናወን በበጀት ዓመቱ ውስጥ የቆዲ
ማሌፉያና ማሇስሇሻ ፊብሪካዎች ዘመናዊ የአካባቢ አያያዝ ስርዓትን በየዯረጃው እንዱተገብሩና
በአገሪቱ የፀዯቀውን የፌሳሽ ቆሻሻ የሌቀት ዯረጃ እንዱያሟለ በቅንጅት ዴጋፌ ማዴረግ፤
4.5 በሞጆ ከተማ ሇሚገነባው የጋራ ፌሳሽ ማጣሪያ ጣቢያ ግንባታው በአካባቢ ሊይ የሚያስከትሇውን
የተፅዕኖ ጥናት እና የፕሮጀክቱ አዋጭነት ጥናትን

በማስገምገም የማጸዯቅ ስራ

ማጠናቀቅ፤

ሇግንባታው የሚያስፇሌገውን የገንዘብ ምንጭ ማፇሊሇግና ማግኘት ፡የሚገነባበት ቦታ የይዞታ
ማረጋገጫ ሰነዴ መረከብ እና ከቦታው ሊይ ሇሚነሱ ገበሬዎች የካሳ ክፌያ መፇጸም እንዱሁም
የጋራ ማጣሪያ የዱዛይን ሥራዎችን ጨምሮ፤ላልች የግንባታና አስተዲዯራዊ ሥራዎችን አከናውኖ
ማጠናቀቅ፤
4.6 የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪዎች አረንጓዳ እና ዘሊቂ ሌማት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን
መሰብሰብ፣ መተንተን፣ ማዯራጀት፣ ሇዘርፈ የመረጃ ማዕከሌ ማስተሊሇፌና እንዯ አስፇሊጊነቱ
ሇተጠቃሚዎች ማሰራጨት፣
4.7 ወዯ ዘርፈ ሇሚገቡ ባሇሀብቶች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ማዴረግ፣ በፕሮጀክት አፇፃፀም ሊይ
ከአካባቢ አያያዝ ጋር በተገናኙ ጉዲዮች ሊይ ክትትሌ ማዴረግ እና በአፇፃፀም ሊይ ሇሚከሰቱ
ችግሮች መፌትሄ መስጠት፣
4.8 በቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪዎች ዘርፌ ሇሚሰማሩ ባሇሀብቶች በፌሳሽ ማጣሪያ ቴክኖልጂ
መረጣ፣ በዴርዴር፣ በግንባታ፣ በተከሊና በሙከራ ትግበራ ሊይ የምክርና ቴክኒክ ዴጋፌ
መስጠት፣
4.9 በኢንቫሮመንታሌ ቴክኖልጂ ሊይ የተመሰረተ ማንኛውም ከአካባቢ ጋር ተያያዥነት

ያሊቸውን

ምርምር ፣የአካባቢ ስራ አመራር ስርአት፣ የማጣሪያ ማሽኖች ጥገና፣ ማሽን ኦፐሬሽንና ላልች
የተግባር ሊይ ስሌጠና መስጠት፣
4.10 በማምረት

ሂዯት

ሊይ

ያለትን

የቆዲ

ፊብሪካዎች

በአካባቢ

ጥበቃ

ስታንዲርዴ

መሰረት

መስራታቸውን ሇማወቅ የኦዱት ስራዎችን ማከናወን፤ በኦዱቱ ውጤት መሰረት አስፇሊጊ
የቴክኖልጂ እገዛዎችን ማዴረግ፣
4.11 በቆዲው ዘርፌ ያለትን ፌሳሽ ማጣሪያ እና የዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያለበትን ዯረጃ መፇተሸ፣
መገምገም፣ መፌትሄ መስጠት፣
4.12 ከአካባቢ ጋር የተያያዙ ቴክኖልጂዎች በአሇም አቀፌ ዯረጃ ያለበትን

ሁኔታ

በመሇየት

የቤንችማርኪንግ ስራዎችን ማከናወን፣
4.13 በአገሪቱ የተጀመረውን ዘሊቂነት ያሇው የአረንጓዳ ሌማት ሇማሳካት በዘርፈ ከሚመሇከታቸው
አካሊት ጋር አብሮ መስራት፣
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4.14 ዓሇም አቀፌ የምርጥ ተሞክሮ /የቤንችማርኪንግ/ ጥናትን በማከናወንና በመተግበር በምርት
አመራረትና

በአሰራር

ስርዓት

ረገዴ

የሚስተዋለ

የቴክኖልጂና

የአሰራር

ክፌተቶችን

ማስተካከሌ፤
4.15 ምርታማነትንና ዓሇም አቀፌ የምርት ጥራት ዯረጃን የሚያረጋግጡ የምርምር፣ የምርት
ሌማት፣ የምርት ዯረጃዎችን የማዘጋጀት እንዱሁም የምርት ጥራት ፌተሻ አገሌግልትንና
ዴጋፍችን በሚፇሇገው ሌክ ማከናወን፤
4.16 የዘርፈን የማሽን ጥገና ፌሊጎት መሇየትና ማጠናቀር፣ በተሇዩት ፊብሪካዎች የጥገና ማዕከሌ
እንዱያዯራጁ እና የጥገና ስርዓት እንዱኖራቸው ማዴረግ፤ ሌምደን መቀመር የምርት ሰዓት
ብክነት መቀነስ፤ ሇዘርፈ የማሽን ጥገና፣ የኤላክትሪክ መስመር መዘርጋት እና ተከሊ እንዱሁም
የቴክኒክና ማመከር የዴጋፌ አገሌግልቶችን መስጠት፣
ዓሊማ 5፡ በየዓመቱ ቢያንስ በአማካኝ የ44 በመቶ የኤክስፖርት ገቢ እዴገትን በማረጋገጥ በሌማት ዕቅዴ
ዘመኑ የንዐስ ዘርፈን የውጭ ምንዛሪ ግኝት መጠንና የሥራ ዕዴሌ ፇጠራ አቅም በእጅጉ
ማሳዯግ፤
5.1 ከጫማው ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፌ 10.9 ሚሉዮን ጥንዴ ጫማ (10.05 ሚሉዮን ጥንዴ ሙለ
ጫማ እና 850 ሽህ ጥንዴ አፐር)

ሇውጭ ገበያ በማቅረብ 115 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር

የኤክስፖርት ገቢን ማሳካት፤
5.2 ኢንደስትሪውን

ተወዲዲሪ

በማዴረግ

ሇ27,493

ዜጎች

ተጨማሪ

የስራ

እዴሌ

እንዱፇጠር

ማዴረግ፤
5.3 በቆዲ ማሌፉያና ማሇስሇሻ ንዐስ የስራ መስክ በ2008 በጀት ካሇቀሇት ቆዲ በቀጥታ ኤክስፖርት
የተዯረሰበትን 77 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር የውጪ ንግዴ ገቢ በ2009 በጀት ዓመት ወዯ 139.9
ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር ማሳዯግ፤
5.4 በ2009 በጀት ዓመት በቁጥር 2.8 ሚሉዮን ጥንዴ ጓንትን ኤክስፖርት በማዴረግ 14.126 ሚሉዮን
የአሜሪካን ድሊር የውጭ ምንዛሪን ማስገኝት፤
5.5 በ2009 በጀት ዓመት በቁጥር 59.26 ሺህ የቆዲ ዕቃዎችን ኤክስፖርት በማዴረግ 3 ሚሉዮን
የአሜሪካን ድሊር የውጭ ምንዛሪን ማስገኝት፤
5.6 በ2009 በጀት ዓመት በቁጥር 2.3 ሺህ የቆዲ አሌባሳት ምርት ኤክስፖርት በማዴረግ 736 ሺህ
የአሜሪካን ድሊር የውጭ ምንዛሪን ማስገኝት፤
ዓሊማ 6፡ ሇንዐስ ዘርፈ ፇጣንና ቀጣይነት ያሇው ሌማት የጎሊ ፊይዲ ካሊቸው የባሇዴርሻ አካሊት ጋር
የሚከናወኑ ቅንጅታዊ ሥራዎችን የበሇጠ አጠናክሮ በማስቀጠሌ ሇዘርፈ ሌማት ራዕይና ዓሊማ
መሳካት ምቹ ሁኔታን መፌጠር ናቸው፡፡
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6.1 በበጀት ዓመቱ ሇምርት ግብዓትነት የሚያገሇግለ የጫማ አክሰሰሪና ኮምፖነንቶች እንዱሁም
በላልች

ግብዓቶች

ረገዴ

የተፊጠነ

አቅርቦትና

ተያያዥ

የአገሌግልት

ቅሌጥፌና

በአግባቡ

እንዱረጋገጥ ማዴረግ፤
6.2 በበጀት ዓመቱ የሃገር ውስጥ እና

የውጭ ገበያን በማፇሊሇግ፣ ከገዢ ዴርጅቶች ጋር በማስተሳሰር፣

ምርቶችን በማስተዋወቅና የገበያ አቅምን በመገንባት የዘርፈን የወጪ ንግዴ ገቢ ግብ በአግባቡ
ማሳካት፤
6.3 ንዐስ ዘርፈ ሊይ የተጣሇውን ግብ ሇማሳካት ከሚመሇከታቸው የባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅርበት
በመስራት በበጀት አመቱ በከፌተኛ የሙያ ዯረጃ የሚፇሇገውን የሰው ኃይሌ ሇማቅረብ የዘርፈን
የከፌተኛ ትምህርትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን ወዯ 5 የዩኒቨርሲቲዎች ተዯራሽ ማዴረግ፤
6.4 በንዐስ ዘርፈ በዝቅተኛና በመካከሇኛ የሙያ ዯረጃ የሚፇሇገውን የሰሇጠነና ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው
ኃይሌ ሇማፌራት ከፋዳራሌ፤ ከክሌልችና ከሁሇቱ ከተማ መስተዲዴሮች ጋር ቅንጅት በመሰራት
በበጀት አመቱ የዘርፈን የቴ.ሙ.ት.ስሌጠናን ወዯ 10 ተቋማት ተዯራሽ ማዴረስ፣
6.5 በንዐስ ዘርፈ 11 የዩንቨርሲቲ ኢንደስትሪ ትስስር ፍረሞችን እንዱሁም በአዲዱስ እና ማስፈፉያ
ፕሮጀክቶች የሚፇጠሩ ፊብሪካዎችን በማቀፌ በበጀት አመቱ ብቃት እና ጥራት ያሇው የዴጋፌ
አገሌግልት ሇዘርፈ ፊብሪካዎች እንዱሰጡ ማስቻሌ፡፡
6.6 በበጀት አመቱ ሇዘርፈ ትምህርትና ስሌጠና የሚያስፇሌጉ 220 የቴ.ሙ.ት.ስ. አሰሌጣኞችና 40
የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራንን በማፌራት አቅማቸውን ማጎሌበት፤
6.7 በዘርፈ በትምህርና ስሌጠና ያሇውን የመረጃ ፌሰት ክፌተትን ሇመሙሊት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር
በቅንጅት በመስራት በበጀት አመቱ ተዯራሽና የተሟሊ መረጃ እንዱኖር ማዴረግ፡፡
6.8 በ2008 በጀት ዓመት ሇቆዲ ማሌፉያና ማሇስሇሻ ፊብሪካዎች የቀረበውን የዲሌጋ ከብት ቆዲ በቁጥር
2 ሚሉዮን እና የላጦ

አቅርቦት በቁጥር 19 ሚሉዮን አካባቢ አፇጻጸም በማሻሻሌ

በ2009

በጀት ዓመት የዲሌጋ ክብት ቆዲ አቅርቦትን 6.2 ሚሉዮን እና የላጦ አቅርቦትን 42.27 ሚሉዮን
በአጠቃሊይ አቅርቦቱ በቁጥር

48.47 ሚሉዮን እንዱዯርስ ማዴረግ፤

6.9 ሇቆዲ ማሌፉያና ማሇስሇሻ ፊብሪካዎች በ2009 በጀት ዓመት ከሚያስፇሌገው አጠቃሊይ የጥሬ ላጦ
ግብዓት መጠን (42.27 ሚሉዮን በቁጥር) ውስጥ በዓመቱ መጨረሻ በአማካኝ 52.31 በመቶ
የሚሆነው ከአገር ውስጥ፤ ቀሪው /47.7 በመቶ የሚሆነው/ ዯግሞ ከውጭ አገር እንዱገባ
ማዴረግ፤

1

አ ሁን ባ ለ ውነ ባ ራዊ ሁኔ ታ በ አ ለ ም አ ቀ ፍ ገ በ ያ መቀ ዛ ቀዝ ምክ ን ያ ት እ ን ዲሁም የ ቆ ዳ ፋብሪ ካ ዎች የ አ ቅም አ ጠቃቀ ም
አ ና ሳ መሆን በ አ ገ ር ውስ ጥ ያ ለ ውን የ ጥሬ ቆ ዳ ና ሌጦ ሀ ብት አ ሟጦ መጠቀ ም አ ለ መቻል በ መስ ተዋሉ ከ ውጪማስ ገ ባ ቱ
ትኩረ ት የ ማይሰ ጠውቢሆን ም እ ን ቨ ስ ትመን ቱ ሲነ ቃቃ ተግባ ራዊ ለ ማድረ ግ የ ተቀ መጠ፤
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6.10 በዕቅዴ ዘመኑ ሇምርት ግብዓትነት የሚያገሇግለ ኬሚካልች፣ የማሽነሪና መሇዋወጫዎች
እንዱሁም በላልች ግብዓቶች ረገዴ የተፊጠነ አቅርቦትና ተያያዥ የአገሌግልት ቅሌጥፌና
በአግባቡ እንዱረጋገጥ በቅንጅት መስራት፤
6.11 የቆዲ

ማሌፉያና

ማሇስሇሺያና

የጫማ

ፊብሪካዎች

በሊይን

አይተምስ

ከተሇያዩ

162

መሇዋወጫዎች ውስጥ ከፌተኛ ፌጆታ ያሊቸውን በማስቀዯም በአገር ውስጥ እንዱመረቱ፣
የማሽን ማመረትና የቴክኖለጂ ሽግግር ሇጫማ ምርት የተመረቱ 7 ማሽኖችን በተጨማሪ
የጫማ

እና የቆዲ ውጤቶች

7 ማሽኖችን አምርቶ ወዯ ጥቃቅንና አነስተኛ ማስተሊሇፌና

ዴጋፌ ማዴረግ፣
6.12 ሇኢንስቲትዩቱ ሞዳሌ ፊብሪካዎች ሊቦራቶሪ እና ቆሻሻ ማጣሪያ የማሽን ጥገና፣ ተከሊ ፣
የቴክኒክና ማማከር የዴጋፌ አገሌግልቶችን መስጠት፣
6.13 በበጀት ዓመቱ

ሇምርት

ግብዓትነት

የሚያገሇግለ

አክሰሰሪና

ኮምፖነንቶች፣ ማሽነሪና

መሇዋወጫዎች እንዱሁም በላልች ግብዓቶች ረገዴ የተፊጠነ አቅርቦትና ተያያዥ የአገሌግልት
ቅሌጥፌና በአግባቡ እንዱረጋገጥ ማዴረግ፤

3.1.2. ግቦቹን ሇማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት፤
በ2009 በጀት ዓመት በዕቅዴ የተቀመጡ ግቦችን ሇማሳካት የሚከናወኑ ቁሌፌና አበይት ተግባራት
እንዯሚከተሇው ተጠቃሇው ቀርበዋሌ፡፡
ሀ/ ቁሌፌ ተግባራት፤
በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪው ዘርፌ ሁለንም የሌማት ኃይልች በአመሇካከት፣በክህልትና
በአቅርቦት አስተባብሮና አቀናጅቶ በመምራት

ሌማታዊ

አስተሳሰብ የበሊይነቱን

የሚይዝበት

የአመራር ዘይቤ ተግባራዊ በማዴረግ የዘርፈን ግቦች ማሳካት ነው፡፡
1) ብቁና የሚያሰራ ዕቅዴ በማዘጋጀት አመራሩን፣ ፇፃሚውን፣ ባሇዴርሻ አካሊትን በየዯረጃው
ሇተግባር ዝግጁ ማዴረግ፤



ግምገማዊ ስሌጠና መስጠት፣
አሳታፉና ጥሌቅ ግምገማ ሊይ የተመሰረተ ዝርዝር ዕቅዴ ማዘጋጀት፣

2) የሥርዓተ ፆታ ጉዲዮች በዕቅዴ ውስጥ ተካቶ እንዱዘጋጅና እንዱተገበር ማዴረግ፣





የሥርዓተ ፆታና የወጣቶች ጉዲይ ሜንስትሪሚንግን ማጎሌበት፤
የሴቶችንና የወጣቶችን ሁሇንታዊ ብቃት ማጎሌበት፤
በፆታና በእዴሜ የተሇየ መረጃ እንዱዯራጅና እንዱተነተን ማዴረግ፤
የግንዛቤና የንቅናቄ ስራን ማከናወን፤

3) አዯረጃጀትን የማጠናከር ሥራ መሥራትና የአሠራር ግሌጽነትን መፌጠር፤



የአመራር አዯረጃጀትን መጠናከር፣
የፇፃሚ አዯረጃጀትን (1 ሇ5) ማጠናከር፣
22




የኩባንያ አዯረጃጀት (የከይዘን ሌማት ቡዴንን) መጠናከር፣
የጥራት ሥራ አመራር እና የካይዘን ሥረዓትን አዯራጅቶ በመተግበር ግሌፅና ፇጣን
የአሰራር ሥርዓትን በየዯረጃው ተግባራዊ ማዴረግ፤

4) የቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩትን ዴርጅታዊ መዋቅር መሰረት
የሚያስፇሌገውን የሰው ኃይሌ በፌጥነት ማሟሊትና ስሌጠና መስጠት፤
5)

በማዴረግ

የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ መረጃዎችን የማሰባሰብ፣ የመተንተን፣ በመረጃዎች
ሊይ የተመሰረቱ ወቅታዊ የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርቶች ማዘጋጀት፤

6) ውጤታማ የሀብት አጠቃቀም (ማቴሪያሌና በጀት) እንዱኖር ማዴረግ፤ የመንግስት ሕግና
መመሪያዎች በአግባቡ ስራ ሊይ እንዱውለ በማዴረግ ከስህተት የፀዲ የኦዱት ሪፖርት
ማውጣት፤
7) በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ዘርፈ ተሌዕኮና ግቦች ሊይ የጋራ መግባባት መፌጠርና
የዘርፈን ገጽታ መገንባት፤ እንዱሁም ወቅታዊ፣ ትክክሇኛና ተዓማኒነት ያሇው መረጃ
ሇሚመሇከተው አካሌና ሇህብረተሰቡ እንዱተሊሇፌ ማዴረግ፤
8) በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ዘርፈ ያሇውን ኪራይ ሰበሳቢነት አመሇካከትና ዴርጊት
የሚፀየፌ እና አምርሮ የሚታገሌ አመራርና ፇፃሚ መፌጠር፤
9) በቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩትና በንዐስ ዘርፈ ተጨማሪ የስጋት አካባቢዎችን
መሇየት፣ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከቶችንና ተግባራትን ሇመታገሌ የሚያስችለ አዲዱስ
አሰራሮችን መዘርጋት፣ ሕግ፣ ዯንብና መመሪያ በአግባቡ ስራ ሊይ እንዱውለ ማዴረግ፤
10) በመሌካም አስተዲዯር የሚስተዋለ ክፌተቶችን በአግባቡ በመፇተሽ እንዱቀረፈ ማዴረግ፣
ሇንዐስ ዘርፈ አመራርና ሇፇፃሚ ሠራተኞች በመሌካም አስተዲዯር ሊይ ግንዛቤ የማስፊት፣
አፇፃፀሞችን በየጊዜው በመከታተሌ የማሻሻሌ ተግባራት ማከናወን፤
11) ሚዛናዊ የውጤት ተኮር ሥርዓት (BSC) አጠናክሮ መተግበር፤
12) የቁርኝት መረሃ-ግብር ትግበራን በማስቀጠሌ ቀጣይነት ያሇው ተቋማዊ የአቅም ግንባታ
ሥራን መከናወን፤

ሇ/ አበይት ተግባራት፤
1. የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ኢንቨስትመንትን ማስፊፊት፤


በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስሪ ዘርፌ አዲዱስ የውጭና የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶችን
የመመሌመሌና የመምረጥ፣ በተሟሊ



ዴጋፌ ወዯ ፕሮጀክት እንዱገቡ ማዴረግ፣

በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስሪ ዘርፌ ነባር ኢንደስትሪዎች እንዱስፊፈ፣ በፕሮጀክት
ዯረጃ ያለ ኢንደስትሪዎች በፌጥነት ወዯ ማምረት እንዱሸጋገሩ ዴጋፌ ማዴረግ፣

2.

የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪን ምርትና ምርታማነት ማሳዯግ፤
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የቆዲና

የቆዲ

ውጤቶች

አምራች

ኢንደስትሪዎችን

አቅም

አጠቃቀም

ማሳዯግ

(የቴክኖልጂ አጠቃቀም ሙለ አቅም) ፣
የአቅም አጠቃቀምና የምርታማነት ሁኔታ ሇማሻሻሌ የሚያስችለ የተሇያዩ የአቅም ግንባታ
ስራዎች ይከናወናለ፡፡ ዋና ዋናዎቹም ሥሌጠና መስጠት፣ የምርጥ ተሞክሮ ትግበራ ማከናወን፣
የከይዘን ፌሌስፌና መተግበር፣ የቴክኒክና የምክር አገሌግልት የመስጠት፣ የኤነርጂ ኦዱት
የማዴረግ፣ የኢንጂነሪንግ አቅም የመፌጠር፣ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ማከናወን እና
የምርት ዯረጃዎች እንዱወጡ የማዴረግ ሥራዎች ይከናወናለ፡፡


የሰው ኃይሌ ምርታማነት ማሳዯግ፣

ሇቆዲና ቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ዘርፈ የሚያስፇሌገውን የስሌጠና እና የሰው ኃይሌ በጥራትና
በብዛት ሇማቅረብ የእሴት ሰንሰሇቱን ተከትል የክህልት ክፌተት መሙያ አጫጭር ሥሌጠናዎች
ይሰጣለ፡፡ ስሌጠናዎቹ በዋናነት በአመራር ክህልት፣ በጊዜ አጠቃቀም፣ በምርት ዕቅዴ አዘገጃጀት፣
በምርት ጥራት አጠባበቅና ቁጥጥር፣ በማሽን ጥገና አመራር፣ በማሽን እንክብካቤና ኦፕሬሽን ሊይ
የሚያተኩሩ ይሆናለ፡፡


አዲዱስ ምርቶች (product diversification) ሇማውጣት ዴጋፌ ማዴረግ፣

በንደስ ዘርፈ አዲዱስ የምርት ዓይነቶች እንዱመረቱ ሇማዴረግ ከዩኒበቨርሲቲዎች ጋር በመቀናጀት
ምርምርና ጥናት፣ የምርት ሌማትና ሽግግር ሥራዎች ይከናወናለ፡፡


የግብዓት አቅርቦትና ግብይትን ማሻሻሌ፤

የቆዲና ላጦ፣ የኬሚካሌ፣ የአክሰሰሪና ኮምፖነንት የግብዓት አቅርቦት አስተማማኝ የማዴረግና
የግብይት ስርዓቱን የማሻሻሌ ስራዎች ይከናወናለ፡፡


የኤክስፖርት ማበረታቻ ፓኬጅ ዴጋፌ፤

የግብር እፍይታ፣ የቀረጥ ነፃ ተጠቃሚነት እና ሌዩ ሌዩ የወጪ መጋራት የዴጋፌ ስራዎች
ይከናወናለ፤ የማበረታቻ ስርዓቱ የጥገኝነት አረንቋን በማዴረቅ ሇሌማታዊ ባሇሀብቱ

የተመቸ

ሁኔታ በሚፇጥር መንገዴ ይከናወናሌ፡፡


የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ የወጪ ንግዴ ዴጋፌ፤

በዘርፈ የተሰማሩ የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪዎች ቀሌጣፊ እና ውጤታማ
አገሌግልትቶች ማግኘታቸውን የማረጋገጥ

እና የፊሲሉቴሽን ስራዎች ይከናወናለ፡፡

24

መንግሰታዊ

3. ከባሇዴርሻ

አካሊት

ጋር

ቅንጅታዊ

አሰራርን

በማጠናከር

የቆዲና

የቆዲ

ውጤቶች

ኢንደስትሪ አፇፃፀምን የማሳዯግ ስራዎች ይከናወናለ፤


ከክሌልች ጋር በቅንጅት መሥራት፤

በቆዲና በቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ሴክተር በበጀት ዓመቱ የሚተገበሩ የሌማትና ዴጋፌ ሥራዎች
ከክሌልች እንዱሁም ከአዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር በቅንጅትና በተናጠሌ የሚከናወኑ
ተግባራት

ተሇይተዋሌ፡፡

ዋና

ዋና

የዴጋፌ

ስራዎችም

ምርትና

ምርታማነትን

ማሳዯግ፣

የኢንደስትሪውን የአመራር ብቃትና ተወዲዲሪነት ማሳዯግ፣ የጥሬ ዕቃና መሇዋወጫ ግብዓት
አቅርቦት ችግርን መፌታት፣ የኢንደስትሪውን የእርስ በርስና ከላልች ጋር ያሇውን ትስስር
ማጠናከር ናቸው፡፡


ከመንግስታዊ ዴጋፌ ሰጪ አካሊት ጋር፤

የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ኢንደስትሪ ከላልች ዴጋፌ ሰጪ የመንግስት ተቋማት የሚፇሌገውን
ዴጋፌ በመሪነት ማስተባበር፣ ዴጋፌ ሰጪ አካሊት ኢንደስትሪያሉስቱን በአጋርነት በማየት
የሚፇሌገውን

የመንግስት

አገሌግልት

ቀሌጣፊና

ተዯራሽ

እንዱሆኑና

ኢንደስትሪያሉስቱን

በግሌጽነት ይበሌጥ ሇመርዲት የጉምሩክና ልጅስቲክስ አገሌግልት፣ የመሠረተ ሌማት አቅርቦት፣
የግብዓት አቅርቦት እና የፊይናንስ አቅርቦት እንዱሟለ የማዴረግ ሥራዎች ይከናወናለ፡፡
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3.2. የ2009 በጀት ዓመት የወጪ ንግዴ ዕቅዴ በየምርት ዓይነቱ በመጠን፣ በዋጋ እና ታሳቢ የተዯረጉ አንኳር ጉዲዮች፤
ተ.ቁ

1

የ ምር ት
ዓይነ ት
የ በ ግ ሌጦ
ምር ቶች
የ ፊየ ል ሌጦ
ምር ቶች
የ በ ሬ ቆዳ
ምር ቶች

ድምር (1)

2

ሙሉ ጫማ
የ ጫማየ ላ ይኛ ው
ክ ፍል

ድምር (2)

3

ጓንት
የ ቆዳ ጓ ን ት ምር ት

ድምር (3)
4

91,286,244.96

24,806,044.83

1.5

37,209,067.24

7,789,098.08

1.4

10,904,737.31

72,284,814.63

8,421,385.51
848,738.34

139,400,049.51

13.00

102,481,095.26

7.00

12,925,544.74

115,419,180.01

9,270,123.85
በ ጥን ድ
2,826,937.28

በ አ ሜ.
ዶላ ር
5.00

2,826,937.28

የ ቆዳ ዕ ቃዎች

199,792.00

የ ቆዳ አ ል ባ ሳ ት
ምር ት
ድምር (5)

አ ጠቃላ ይ የ ገ ቢ
ዕ ቅድ

2.3

በ ቁጥር

የ ቆዳ አ ል ባ ሳ ት

አ ማካኝ
ነ ጠላ ዋጋ

39,689,671.72

የ ቆዳ ዕ ቃዎች

ድምር (4)
5

አ ጠቃላ ይ የ ምር ት
መጠን

353,964,600.00

14,134,686.40

14,134,686.40
በ አ ሜ.
ዶላ ር
15

በ ቁጥር

በ አ ሜ.
ዶላ ር

6,349.00

118.00

6,349.00

በ አ ሜ. ዶላ ር

በየምርት ዓይነቶቹ ሇዕቅደ ታሳቢ የተዯረጉ ዋና ዋናመሠረታዊ ጉዲዮች
 በተሇያዩ የላጦ ምርቶች ሇውጭ ገበያ የሚቀርበውን አጠቃሊይ የምርት መጠን በ2008 የበጀት ዓመት ከተመዘገበው
(የ56.77 ሚሉዮን ካሬ ጫማ) የምርትና ኤክስፖርት መጠን በአማካኝ 27.32 በመቶ ማሳዯግ፤ በዚህ ሂዯትም፡ በጥሬ ላጦ አቅርቦት ረገዴ ከሀገር ውስጥ 22 ሚሉዮን እንዱሁም ከውጭ 20 ሚሉዮን ጥሬ ሊጦ እንዱቀርብ
አስፇሉጊውን ሁሇ ማከናወን፤
 ህገ ወጥ (ኮንትሮባንዴ) የጥሬ ቆዲና ላጦ ንግዴ እንዱቆም እንዱሁም
በቆዲ ፊብሪካዎች በኩሌ በስፊት
የሚስተዋሇውን የሥራ ማስኬጃ የፊይናንስ አጥረት እንደቀረፌ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመቀናጀት
አስፇሊጊውን ሁለ ማከናወን፤
 በፌየሌና በበሬ ቆዲ ረገዴ የፊብሪካዎችን የማሌፊትና የማጠናቀቅ አቅም ትርጉም ባሇው መሌኩ በማሳዯግ
ቢያንስ በአገር ውስጥ የሚገኘው አጠቃሊይ የግብዓቱ መጠን አሟጦ መጠቀም፤
 የምርት ጥራትና ስብጥርን በሚፇሇገው ሌክ እንዱጨመር በማስቻሌ በበጀት ዓመቱ በአማካኝ ከተመዘገበው
የሽያጭ ዋጋና እንዱሁም ከዓሇም አቀፌ የገበያ ዋጋ አንፃር፡ የበግ ላጦ ምርቶች ዋጋ በአማካኝ /በካሬ ጫማ/ የ 64.29 በመቶ፤
 የፉየሌ ላጦ ምርቶች ዋጋ በአማካኝ /በካሬ ጫማ/ የ61.29 በመቶ፤ እንዱሁም
የበሬ ቆዲ ምርቶች በአማካኝ /በካሬ ጫማ/ የ66.67 በመቶ የዋጋ ጭማሪ እንዱያገኙ አስፇሊጊውን የዴጋፌና ክትትሌ
ሥራዎች ማከናወን፡፡
 በዕቅዴ ዘመኑ ሇውጭ ገበያ የሚቀርበው የምርት መጠን በብዙ እጥፌ (188.64%) እንዱጨምር አስፇሊጊውን
ዴጋፌና ጥብቅ ክትትሌ ማከናወን፤በዚህም በተሇይ
 ፊብሪካዎች በአማካኝ 75 በመቶ የማምረት አቅማቸውን እንዱጠቀሙ ማዴረግ፤
 ከታቀዯው አጠቃሊይ ሀገራዊ ምርት 37.17 በመቶ የሚሆነው ሇውጭ ገበያ እንዱቀርብ ማዴረግ፤
 ህገ-ወጥነትን (የኮንትሮባንዴ) ንግዴን ሇመከሊከሌ አስፇሊጊውን ሁለ ማከናወን፤ እንዱሁም
 አዲዱስና የማስፊፉያ ፕሮጀክቶችን በቶል ወዯ ምርትና ኤክስፖርት ሥራ እንዱገቡ ይዯረጋሌ፤
የምርት ጥራትና ስብጥርን በሚገባ በማሳዯግ አንዴ ጥንዴ ሙለ ጫማ በአማካኝ 13 የአሜ.ድ እንዱሁም አንዴ ጥንዴ
የአፐር ምርት በአማካኝ በ7 የአሜ.ድ እንዱሽጥ አስፇሊጊውን የዴጋፌና ክትትሌ ሥራዎች ማከናወን፡፡
 በቆዲ ምርትና ኤክስፖርት ረገዴ በተሇይ በ2009 በጀት ዓመት ሇነባሮቹ ከሚዯረገው ሁሇንተናዊ ክትትሌና ዴጋፌ
ሥራ ጎን ሇጎን፤ መስመር ሊይ የሚገኙ አዲዱስ አምራቾችን ወዯ ምርትና ኤክስፖርት ሥራ በማስገባት በዕቅዴ
ዘመኑ ሇውጭ ገበያ የሚቀርበውን የምርት መጠን በ2008 በጀት ዓመት ከተዯረሰበት /1.2 ሚሉዮን ጥንዴ/ በ 135
በመቶ ሇማሳዯግ ሁሇንተናዊ የክትትሌና ዴጋፌ ሥራዎች እንዱከናወኑ ይዯረጋሌ፡፡

በ አ ሜ. ዶላ ር
2,996,880.00

2,996,880.00
በ አ ሜ. ዶላ ር

 በቆዲ አሌባሳትና ዕቃዎች ምርትና ኤክስፖርት ረገዴ በበጀት ዓመቱ የተያዘውን ዕቅዴ በአግባቡ ከማሳካት አንፃር
አሁን በሥራው ሊይ ተሰማርተው ከሚገኙ ኩባንያዎችና አምራች ያሌሆኑ ሊኪዎች በተጨማሪ ሇተመረጡ ጥቃቅንና
አነስተኛ ተቋማትን በኤክስፖርት ሥራ ሊይ እንዱሳተፈ ሁሇንተናዊ ዴጋፌ ማዴረግ፤

749,182.00

749,182.00
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ጠቅላ ላ ድምር

272,700,000.00

3.3. ዝርዝር የኤክስፖርት መጠንና የገቢ ግብ ዕቅዴ፤

የ ምር ት ዓይነ ት

ያለ ቀለ ት
ቆዳ
ሙ
ሉ
ጫማ
ጫማ
አ ፐር

የ ጫማድምር

የ ቆዳ ጓ ን ት

የ ቆዳ
ዕ ቃዎች
የ ቆዳ

የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ካ ሬ ጫማ/
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ጥን ድ/
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ጥን ድ/
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ጥን ድ/
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ጥን ድ/
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ቁጥር /
የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /
የ ኤክ ስ ፖር ት ምር ት
መጠን /በ ሺህ ቁጥር /

የ 2009
ጠቅላ ላ
ዓመታዊ
ዕ ቅድ

የ ጊ ዜ ሰሌዳ
ሀምሌ

ነ ሀሴ

የ ካቲት

መጋቢት

ሚያዚያ

ግንቦት

6,023.73

4,468.10

4,468.10

4,986.65

4,986.65

6,023.73

8,131.34

8,594.94

8,641.29

11,616.67

8,616.67

8,616.67

9,616.67

9,616.67

9,616.67

11,616.67

15,681.16

16,575.20

16,664.60

701.78

471.01

701.78

547.93

547.93

547.93

701.78

1,014.43

1,083.20

1,090.08

9,123.17

6,123.17

6,123.17

8,721.56

7,123.17

7,123.17

7,123.17

9,123.17

13,187.66

14,081.70

14,171.10

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

70.73

5,941.17

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

495.10

9,270.12

772.51

541.74

541.74

541.74

772.51

618.66

618.66

477.20

772.51

1,085.16

1,153.93

1,160.81

9,618.27

6,618.27

6,618.27

9,216.66

7,618.27

7,618.27

7,618.27

9,618.27

13,682.76

14,576.80

14,666.20

2,826.94

141.35

141.35

424.04

452.31

452.31

282.69

141.35

141.35

141.35

197.89

169.62

141.35

14,134.69

706.73

706.73

2,120.20

2,261.55

2,261.55

1,413.47

706.73

706.73

706.73

989.43

848.08

706.73

9.99

9.99

29.97

31.97

31.97

19.98

9.99

9.99

9.99

13.99

11.99

9.99

149.84

149.84

449.53

479.50

479.50

299.69

149.84

149.84

149.84

209.78

179.81

149.84

0.32

0.32

1.02

1.02

0.63

0.32

0.32

0.32

0.44

0.38

0.32

72,284.81

139,400.05
8,421.39

109,478.01
848.74

115,419.18

199.79

2,996.88
6.35

መስከረ ም ጥቅምት

471.01

6,123.17

6,618.27

0.95

ህዳር

ታህሳስ

6,023.73

4,468.10

4,986.65

11,616.67

7,947.33

471.01
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ጥር

ሰኔ

አ ልባሳት

የ ኤክ ስ ፖር ት መጠን
/በ ሺህ የ አ ሜሪ ካ ን
ዶላ ር /

ጠቅላ ላ የ ኤክስፖር ት ገ ቢ ዕ ቅድ
/በሺህ የ አ ሜሪ ካን ዶላ ር /

749.18
272,699.98

37.46

37.46

22,128.97

16,128.97

112.38
16,846.11

119.87

119.87

74.92

37.46

37.46

37.46

52.44

44.95

37.46

21,095.86

20,024.92

19,023.02

18,128.97

22,128.97

22,128.97

30,615.56

32,224.83

32,224.83
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