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ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ለግብይት የሚሆን ብድር
የማግኘት ችግር

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን
ያስከትላል?

• ከ70 በመቶ በላይ የሚሆኑ በጥናቱ የተሳተፉ ሰዎች እንዳመለከቱት ዩኒዮኖችና መሰረታዊ
የኅብረት ሥራ ማህበራት ለግብይት የሚሆን በቂ የብድር አቅርቦት አያገኙም
• በግብይት ወቅት ይሳተፉ የነበሩ ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ቁጥር በጣም
እየቀነሰ መጥቷል፡፡ ማህበራት የአባላትን ምርት ለመሰብሰብ የግብይት ብድር ይፈልጋሉ
• ግብይት ላይ የሚሳተፉ ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት በቁጥር አነስተኛ
በመሆናቸው ምክንያት ነጋዴዎቹ በሽርክና ዋጋ ይወስናሉ፡፡ ይህም አርሶአደሮች በአነስተኛ ዋጋ
እንዲሸጡና የሚያገኙት ገቢም እንዲቀንስ እያደረገ ይገኛል
• በዩኒዮኖችና በኅብረት ሥራ ማህበራት መካከል ያለው ግንኙነት ደካማ ነው፡፡ በተለይ የግብይት
አስተዳደራቸው ብዙ ሊሻሻል ይገባዋል፡፡
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ከባንክ ለመበደር የሚያስችል ለዋስትና የሚሆን
በቂ ንብረት የላቸውም፤ የብድር አመላለስ ታሪካቸውም ጥሩ አይደልም፤፡፡ ይህ ሁኔታ ማህበራት
ለግብርናው ዘርፍ ብዙም እውቀት ከሌላቸው የፋይናነስ ተቋማት ብድር እንዳያገኙ አድርጓቸዋል፡፡
• ባለፉት ዓመታት ለግብይት የሚሆን የብድር አቅርቦት ችግርን በተመለከተ የሚመለከታቸው
ባላድርሻ አካላት የተወያዩ ቢሆንም፣ ለችግሩ መዋቅራዊ መፍትሄዎችን ለማምጣት የሚያስችል
የፖለቲካ ቁርጠኝነት እና እርምጃ እስካሁን አልተወሰደም
• በዳሰሳ ጥናቱ ከተሳተፉ መላሾች መካከል 80 በመቶ የሚሆኑት መንግስት ለዩኒዮኖችና መሰረታዊ
የኅብረት ሥራ ማህበራት ፍይናንስ ከማመቻቸት አንጻር የሚያደርገው ድጋፍ ደካማ ነው ብለዋል
• የክልሉ መንግስት ለዩኒዮኖች የሚያመቻቸው ብድር በአብዛኛው ለግብይት ወቅት አይደርስም
• የዩኒዮኖች የነበራቸው የብድር አያያዝ ልምድ ደካማ ነው፡፡ አንዳንዴ ለግብይት የወሰዱትን ብድር
ለሌላ ተግባር ያውሉታል፡፡ ይህንን በማየት መንግስት በዩኒዮኖች ላይ እምነት እያጣ ነው፡፡
• በባለድርሻ አካላት መካከል ያለው ግንኙነትና ትብብር የላላ በመሆኑ ምክንያት ዩኒዮኖች ከተላያዩ
አካላት የተለያዩ መመሪያዎች ይደርሷቸዋል
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ግብይትን በተመለከተ ያላቸው እውቀት፣
ሆኔታዎችን ቀድሞ በመገንዘብ አስፈላጊ ለውጦችን ማድረግ እና ቀልጣፋነት እንደ ነጋዴዎች
አይደለም፡፡ ይህም በግብይት የሚያገኙት ትርፍ ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጓል
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ምርታቸውን ወደ ውጭ ልከው ለመጠቀም
ያላቸው አማራጭ አነስተኛ ነው፡፡ ለሁሉም እኩል የሆነ መደላድል/አሰራር የለም

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

• ለዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ለግብይት የሚሆን ገንዘብ ማመቻቸት
• ለግብይት የሚሆን የፋይናንስ አለመኖር ችግርን ለመቅረፍ መፍትሄዎችን መንደፍ
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• መንግስት ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ከፋይናነስ ተቋማት ጋር
የማስተሳሰር ሥራ እንዲሰራ መጠየቅ፤ ከዚህ በፊት ባለሃብት አርሶአደሮችን ከአማራ
ብድርና ቁጠባ ተቋም/ደደቢት ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር የማስተሳሰር ሥራ እንደተሰራው
ለማህብራትም የጥሬ ገንዘብ/ፈንድ ዋስትና ለአበዳሪ ተቋማት በማስያዝ ብድር እንዲያመቻች
መጠየቅ
• ለዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ብድር ለማመቻቸት ይቻል ዘንድ የአበዳሪ
ተቋማትን የብድር አቅርቦት መስፈርቶችን ማሻሻል
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ከባንኮች ወይም ወደውጭ ከሚልኩ አካላት
የተሻለ ብድር እንዲያገኙ ለማድረግ የሚረዳቸውን የኤክስፖርት ስትራቴጅዎችን/ስልቶችን
እንዲያዘጋጁ መርዳት
• እንደ መርቻንዳይዝ ብድር ያሉ አዳዲስ የፋይናንስ አቅርቦቶችን/አይነቶችን ማዘጋጀት
• የዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራትን የእርስ በእርስ ግንኙነት ማጠናከር እና
አቅማቸውን ለመገንባት ድጋፍ ማድረግ
• ዩኒዮኖች በሊሎች አካባቢዎች ካሉና የተሻለ አቅም ካላቸው አቻ ዩኒዮኖች ለግብይት የሚውል
ብድር የሚያገኙበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት አባላትን በማነቃነቅ/በመቀስቀስ በመዋጮ
ካፒታላቸውን እንዲያጠናክሩ ማድረግ
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት ንብርት እንዲያፈሩ/እንዲገነቡና
ንብረታቸውን ዋስትና በማስያዝ የግብይት ብደር ለማግኘት እንዲጥሩ ማድረግ

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•
•

የክልል መንግስታት
የክልል ህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ
ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት፣ የገንዘብ ተቋማት
የግብርና ቢሮ
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ

ተነሳሽነቱን እና የመሪነቱን
ሚና የትኞቹ ተቋማት
መውሰድ አለባቸው?

• የክልል ህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ እና የክልል ግብርና ቢሮ ተነሳሽነቱን
• ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት፣ የገንዘብ ተቋማት ለተፈጻሚነቱ መስራት

የዩኒዮን መጋዘን (ፎቶ፡ ፍሎ ዲርክስ)

የሰሊጥ ነጋዴዎች (ፎቶ፡ ፍሎ ዲርክስ)
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ማንቂያ 2

ከማሽላ ምርት ጋር የተያያዙ ኪሳራዎችን ለመከላከል ምርትን መከዘንና
ግብይት አስቸኳይ ትኩረት ይፈልጋሉ

ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን
ያስከትላል?

• በርካታ አርሶአደሮች ከሰሊጥ ይልቅ ማሽላ በማምረታቸው ምክንያት በዘንድሮ የሰብል መሰብሰቢያ
ወቅት ከመጠን በላይ የማሽላ ምርት የጠበቃል
• ማሽላን በተሻሻለ ዘዴ ማጨድ፣ መሰብሰብ፣ መውቃት፣ መከዘን እና ግብይት ማካሄድ ትኩርት
አልተሰጠውም
• ማሽላን ለማከማቸት የሚያገለግሉ የተሻሻሉ መጋዝኖች ውስን ናቸው፡፡ የድህረ-ምርት ብክነትን
ለመከላከል የመጋዝን አቅርቦት ሊሻሻል ይገባል፡፡
• ከመጠን በላይ የሆነ የማሽላ ምርት/አቅርቦት ምክንያት ዋጋው ሊወር ይችላል
• አነስተኛ ገቢ ያላቸው ለችግር ተጋላጭ አርሶአደሮች ምርታቸውን እንደሰበሰቡ በአንጻራዊነት
ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ ለመሸጥ ይገደዳሉ፤ በኋላ ግን ለምግብ ፍጆታ እንደገና በውድ ዋጋ ሊገዙ
ይችላሉ፡፡
• በሀገር ውስጥ ከተቻለም በውጭ ሀገር የተትረፈረፉ ምርቶችን ለማሰራጨት እና ለመሸጥ የገበያ
ትስስርና የገበያ መረጃ ወሳኝ ነገሮች ናቸው
• የጤፍ ዋጋ ከእለት እለት እየናረ በመምጣቱ ምክንያት ለማሽላ ያለው ፍላጎት በተወሰኑ
አካባቢዎች ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ የማሽላ ዋጋ ረከስ ስለሚል፣ አንዳንድ ሸማቾች
ማሽላን ከጤፍ ጋር ቀላቅለው ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ ሉሎች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማሽላ
ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ
• ከ15 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ አፋጣኝ የሰብአዊ ዕርዳታ ያስፈልገዋል፡፡ ይህ አሃዝ በአንበጣ
መንጋ ወረራ ምክንያት ሊጨምር እንደሚል ይገመታል፡፡ይህ ሁኔታ የማሽላን በገበያ ላይ
ተፈላጊነት ሊጨምር ይችላል
• የአምናው የማሽላ ምርት ገበያ ላይ አለመኖር እና የዘንድሮው ምርት ገና ለገበያ አለመድረስ
ይህንን ወቅት ማሽላ ተጠቃሚ ለሆኑ አርሶአደሮችና ሌሎች አካላት የምግብ ዋስትና ለፈተና
እንዲጋለጥ ያደርጋል

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

• የማሽላ ድህረ-ምርት አያያዝና ግብይት ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲወያዩ ለሚመለከታቸው
ባለድርሻ አካላት ለምሳሌ እንደ የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም፣ የማህበራት
ማስፋፊያ ኤጀንሲ፣ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ መድረክ ማመቻቸት
• ማሽላ ያመረቱ አርሶአደሮች ምርታቸውን በጥሩ ዋጋ መሸጥ እንዲችሉ እንደ ሰሊጥ ወደ
ዘመናዊ የግብይት ስርዓት እንዲገቡ ማድረግ
• የማሽላ መውቂያ መሳሪያ/ማሽን አቅርቦትን በመሰረታዊ ማህበራት ደረጃ እንዲኖር ለማድረግ
የሊዝ ፍይናንስ ማመቻቸት እና አባል አርሶአደሮች በኪራይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ
• ከመንግስትና ከልማት ድርጅቶች ጋር በመነጋጋር በብዛት የተመረተውን የማሽላ ምርት
በመግዛት የምግብ ዋስትና ችግር ላለባቸው አካባቢዎች እንዲሰራጭ ማድረግ
• በቆላ አካባቢ የሚገኙ ዩኒዮኖች በደጋማ አካባቢዎች ካሉት ጋር የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ
ማድረግ፡፡ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢጀንሲን እቅድ ተከትሎ የማሽላ ምርት አቅርቦትን
ከፍላጎት ጋር ለማዛመድ የግብይት መድረክ ማመቻቸት
• ዩኒዮኖችንና የመሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራትን አቅም በማጎልበት በማሽላ ግብይት
ላይ እንዲሳተፉ እና ማሽላን በመሰብሰብ፣ በማከማቸት፣ በኋላም ለአባል አርሶአደሮቻቸው
በተመጣጣኝ ዋጋ በመሸጥ ገበያን ማረጋጋት እንዲችሉ ማድረግ
• በወረዳ ከተሞች የሚገኙ የሸማቾች የኅብረት ሥራ ማህብራትን በማጠናከር እና ከአርሶአደር
የኅብርት ሥራ ማህበራት ጋር በማገናኘት ተጠቃሚዎች/ሸማቾች በተመጣጣኝ ዋጋ ማሽላ
እንዲገዙ ማድረግ
• የማሽላ አምራች አርሶአደሮችን እንደ ቢራ እና የምግብ አቀናባሪ ፍብሪካዎች ጋር ማገናኘት
• የገበያ ትስስር የመፍጠር አላማ ይዞ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እና በክልል ገበያዎች ያለውን
የማሽላን የገበያ ዋጋ ማጥናት
• የድህረ-ምርት ብክነትን ለመቀነስ የተሻሻሉ የመጋዘን/የማከማቸት ልምዶችን ማስተዋወቅ እና
እንዲተገበሩ ማድረግ፡፡ ምርትን እንደ ፒክስባግ ባሉና አየር በማያስገቡ ማዳበሪያዎች መቋጠር፤
በጥሩ ሁኔታ አየር በሚያስገቡ መጋዘኖች ውስጥ ማከማቸት፤ በተፈቀደ ኬሚካል ማጠን
• በተለይ ለተባዮች ጥቃት ተጋላጭ የሆነውን የማሽላ ምርት ከዝኖ ለማቆየት የተሻሻሉ
የማከማቻ መጋዘኖችን ለመገንባት የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት/ብድር ማቅረብ
• አርሶአደሮች እና የአርሶአደር ማኅብራት ምርታቸውን ከዝነው ቆይተው በፈለጉት ጊዜ
እንዲሸጡ ለማገዝ የመጋዘን ደረሰኝ ስርዓት መዘርጋት
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የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና የመሪነቱን
ሚና የትኞቹ ተቋማት
መውሰድ አለባቸው?

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

የአደጋ መከላከል እና የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት
ዩኒዮኖችና መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበራት
የክልል ህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ
የክልል መንግስታት
የግብርናና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር
አበዳሪ ተቋማት

የግብርናና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር፤ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
የህብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ
የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ

				

የማሽላ ማሳ (ፎቶ፡ አንዱአለም ታደሰ)

ማሽላ ሲወቃ (ፎቶ: አንተነህ መኩሪያ)
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ማንቂያ 3
ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን
ያስከትላል?

በቂ የገበያ ዋጋ መረጃ አቅርቦት የሌለ ሲሆን ለጥራት የሚከፈለው ዋጋም
አበረታች አይደለም

• ለአርሶአደሮች ትክክለኛና ወቅታዊ የዋጋ መረጃ አቅርቦት ውስን ሲሆን በአብዛኛው አርሶ
አደሮች ምርታቸውን ወደ ገበያ ይዘው የሚንቀሳቀሱት በቂ የገበያ መረጃ ሳይኖራቸው ነው
• አርሶአደሮች 6077 ነፃ የስልክ መስመር የገቢያ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ፣ ነገር ግን ይህ
ሀገር አቀፍ የገበያ ዋጋ መረጃዎችን ብቻ የሚያካትት ሲሆን አካባቢያዊ የገበያ መረጃዎችን
አያቀርብም፡፡
• በኢንተርኔት የቀጥታ ግብይት መረጃዎችን በመፈለግ የመጠቀም ግንዛቤ እና የቴክኖሎጂው
ተደራሽነት ዝቅተኛ ነው
• የምርት ወቅት ከመጀመሩ በፊት በተለያዩ ሀገሮች ስላለው የገበያ ዋጋ መረጃ በበቂ ደረጃ
አይገኝም
• አርሶአደሮች በመረጃ እጥረት የመደራደር አቅማቸው አነስተኛ ሲሆን ይህም ነጋዴዎች እርስ
በእርስ በመመሳጠር በሚተምኑት ዋጋ ጋር ተደምሮ አርሶ አደሩ ከልፋቱ የሚያገኘው ጥቅም
እንዲቀንስ አድርጓል
• የሰሊጥ ዋጋ በፍጥነት በጣም ተለዋዋጭ ነው አንዳንድ ጊዜ በቅርብ ርቀት ባሉ የመጀመሪያ
ደረጃ የሰሊጥ ግብይት ማዕከላት ከፍተኛ የዋጋ ልዩነት ይታያል
• በጥቅሉ ሲታይ የሰሊጥ ምርት ጥራት ደረጃ አሰጣጥ እና ለጥራት የሚጨመረው ክፍያ
ወጥነት የለውም
• የጥራት ደረጃ አሰጣጥ በተወሰኑ የጥራት መስፈርቶች ላይ ብቻ የተመረኮዘ ነው
• አርሶአደሮች የተሻሻሉ ዝርያዎችን ወይም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሰሊጥ ምርት ጥራትን
በመጨመር የተሻሉ ዓለም አቀፍ የገበያ መዳረሻዎችን ለመድረስ በሀገር ውስጥ የሚያበረታታ
አሰራር የለም በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያ ሰሊጥ በጅምላ በጥሬው አነስተኛ ዋጋ ወደ
ሚከፍሉ የገበያ መዳረሻዎች እየተላከ ይገኛል
• ባለፈው ዓመት የተሻሻሉ አዳዲስ የሰሊጥ ግብይት ህጎች የዋጋ መዋዠቅን እና ምክነያታዊ
ያልሆነ የዋጋ ግሽበትን ችግር የሚቀንስ ሲሆን ይህም ጥራት ላለው የሰሊጥ ምርት
የሚከፈለውን ዋጋ በማስተካከል አቅርቦትን ይጨምራል
• የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጥራት ላይ መሰረት ያደረገ የግብይት ስርዓት ለመተግበር ህግ ያወጣ
ሲሆን ይህም ህግ ሰሊጥ ወደ ውጭ የሚልኩ ላኪዎች ደረጃ የወጣላቸውን የሰሊጥ ምርት
ብዛትን ብቻ መሰረት በማድረግ የምርት ገበያው ከወሰነው የዋጋ ጣሪያ በላይ መክፈል
አይችሉም
• የተሻለ ጥራት ያለው ሰሊጥ ማምረት በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪነት እና ከኤክስፖርት
የሚገኘውን ገቢ በመጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል

አርሶአደሮች የአመረቱትን የሰሊጥ ምርት ወደ መጀመሪያ ደረጃ መገበያያ ቦታ እየወሰዱ
(ፎቶ፡ ፍሎ ዲርክስ)
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ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

• የፀደቀውን የሰሊጥ ጥራትን መሰረት ያደረገውን የግብይት ህግ አፈጻጸም በመከታተል ተግባራዊ
ማድረግ
• የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ተጨማሪ የጥራት መስፈርቶችን በመጨመር ጥራት ላይ መሰረት
ያደረገ የግብይት ስርዓቱን ማጠናከር አለበት
• በቤኔፊት ኤስቢኤን እና የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ንግድ እና ገበያ ልማት መምሪያ ጋር
በመተባበር በተመረጡ የመጀመሪያ ደረጃ የሰሊጥ ግብይት ማዕከላትን እለታዊ የሰሊጥ ዋጋ
በአጭር የጽሁፍ እና የድምጽ መልዕክት ለአምራቾች በማቅረብ የተሞከረውን ስራ በመቀመር
እና በማጠናከር በተመሳሳይ መልኩ በሁሉም አካባቢዎች ማቅረብ
• የገቢያ ዋጋ መረጃን ዘላቂ በሆነ መልኩ በአጭር የጽሁፍ መልዕክት ለማቅረብ ከዩኒቨርሲቲዎች
ጋር መሥራት
• በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን 6077 ነፃ የስልክ መስመር አሰራር እና የመረጃ አቅርቦቱን
ተጠቀሚዎች በቀላሉ በሚረዱት መልኩ በማሻሻል አጠናክሮ መቀጠል
• በዋና ዋና ከተማዎች አካባቢ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ሊያዩት በሚችሉበት ቦታ የኤሌክትሮኒክ
ቢልቦርዶችን በመትከል ወቅታዊ የዋጋ መረጃን የሚያገኙበትን አሰራር መተግበር
• አርሶአደሮች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እንዴት ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃን
ማግኘት እንደሚችሉ ስልጠና መስጠት
• አርሶ አደሮች እና ማህበራት የዋጋ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በገበያ የመደራደር አቅማቸውን
እንዲተገብሩ እና የዋጋ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማበረታታት
• የሚመለከታቸው ተቋማት በየጊዜው ብልሹ አሰራሮች እና የገበያ ዋጋ ቁጥጥር ሥራዎችን
አጠናክረው መስራት ይጠበቅባቸዋል
• የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያወጣውን ጥራትን መሰረት ያደረገ ግብይት አርሶአደሮች፣ ነጋዴዎች
እና ገዢዎችን በመጀመሪያ የግብይት ማዕከላት በማጓጓዝ፣ በማከማቸት እና ለጥራት ጭማሪ
በመክፈል እንዲለማመዱት ማበረታት

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

•
•
•
•
•

ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ
የትግራይ ግብርና ግብይት ማስፋፊያ ኤጄንሲ
የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ
ዩኒቨርሲቲዎች

ተነሳሽነቱን እና የመሪነቱን
ሚና የትኞቹ ተቋማት
ይወስዳሉ?

• ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ እና የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ የተነሳሽነቱን ሚና
መውሰድ የሚገባቸው ሲሆን ሌሎች ተቋማትን በማስተባበር ተፈጻሚነቱን ማረጋገጥ አለባቸው

የሰሊጥ ሂላ (ፎቶ: ሓጎስ ታደሰ)
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ማንቂያ 4
ምን ዓይነት ተጽዕኖዎችን
ያስከትላል?

ምን እርምጃዎች መወሰድ
አለባቸው?

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት
ይሳተፋሉ?

ተነሳሽነቱን እና የመሪነቱን
ሚና የትኞቹ ተቋማት
ይወስዳሉ?

የገቢ መጠን በመቀነሱ እና በከፍተኛ ዋጋ ግሽበት ምክንያት የመሰረታዊ ምግቦች
ዋጋ ንሯል

• የአርሶ አደሮች እና የሰራተኞች የገቢ መጠን ከቀደሙት ወቅቶች ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ ነው
• አርሶ አደሮች ሰሊጥ በማልማት የሚያገኙት ትርፍ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሲነጻጸር
ያነሰ ነው
• ባለፈው ዓመት በተሻሻለው ህግ ምክንያት የሰሊጥ ዋጋ መቀነሱ ከነበረው የሰሊጥ ምርት
መቀነስ ጋር ተዳምሮ የአርሶ አደሩ ገቢ እንዲቀንስ አድርጎታል
• የማሽላ ምርት መጨመር እና ከአቅርቦት መጨመር ጋር ተያይዞ ሊከሰት የሚችለው የዋጋ
መቀነስ የአርሶ አደሮችን ገቢም ዝቅ እንዲል ያደርገዋል
• የዝናብ መብዛት፣ ነፋስ እና ተባይ እና በሽታ የዘንድሮ ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ
• በሰሊጥ አምራች አካባቢዎች የአንበጣ ወረርሽኝ የመከሰት አጋጣሚ ካለ ዘግይቶ ለሚደርሰው
የማሽላ ማሳ ትልቅ ስጋት ነው፡፡
• አብዛኛው የዳሰሳ ጥናቱ ተሳታፊዎች እንዳመለክቱት የምግብ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየናረ
እንደሆነ ገልጸዋል
• የምግብ ዋጋ መናር እና ገቢ መቀነስ በምግብ ፍጆታ መጠን እና የተመጣጠነ ምግብ አወሳሰድ
ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ
• በአገር አቀፍ ደረጃ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከ 15 ሚሊዮን በላይ ዜጎች
አሉ:: አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ይህ ቁጥር ሊጨምር ይችላል
• የቀን ሰራተኞች ገቢያቸው ቀንሶ የትራንስፖርት እና የመጠለያ ወጪያቸው በመጨመሩ የበለጠ
ለችግር ተጋላጭ ናቸው

• በዝናብ ወይም በአንበጣ ወረራ ምክንያት ሊከሰቱ ከሚችሉ ተጨማሪ ኪሳራዎች ለመከላከል
የደረሱ ማሳዎችን ህበረተሰቡን በማስተባበር በዘመቻ መሰብሰብ ፡፡
• በቂ እና ወቅታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃን ማቅርብ
• የአርሶአደሩ የገቢ መጠን የበለጠ እንዳይጎዳ ለእንስሳቶቹ መኖ በመሰብሰብ ማከማቸት፡፡
• የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትን ማጠናከር እና እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት የሚገዙ እና
የሚሸጡ የምግብ እቃዎች ላይ ድጎማ ማድረግ
• የምግብ ዋስትናን ለመደገፍ ለአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የተመደበ የመንግስት በጀትን በአግባቡ
መጠቀም
• አርሶ አደሮች ምርታቸውን በመረጡት ጊዜ እንዲሸጡ ወይም የዋጋ ተጠቃሚ እንዲሆኑ
የግብይት ብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ
• የተሻሻሉ ግብዓቶችን በመጠቀም ምርታማነታቸውን በማሳደግ እና የምርት ወጪያቸውን
በመቀነስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለአርሶ አደሮች የብድር ተደራሽነትን ማመቻቸት፡፡
• የቀን ሠራተኛ ደህንነት እንዲጠበቅ መደገፍ
• የአመጋገብ ስርዓትን ለማሻሻል ማሽላን ከሌሎች ሰብሎች ጋር በመቀላቀል እንዴት የተለያዩ
የምግብ ዓይነቶችን ለማዘጋጀት የሚረዳ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎችን ማዘጋጀት

•
•
•
•
•
•
•

በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ የአስተዳደርና ግብርና ጽህፈት ቤቶች
የአደጋ መከላከል እና ዝግጁነት ጽህፈት ቤት
የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት
ኅብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ
ዩኒዮኖች እና የኅብረት ሥራ ማህበራት
የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት
የገንዘብ ተቋማት

• በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ የአስተዳደርና ግብርና ጽህፈት ቤቶች

የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #03 | ኢትዮጵያ
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ዳሽቦርድ
በጥቅምት ወር የተደረገ ጥናት ውጤት ኢትዮጵያ

በሰሊጥ ዘርፍ ያሉ ተግባራትና አገልግሎቶች

በጣም ዝቅተኛ
ዝቅተኛ
መካከለኛ
ጥሩ
ጥቅምት

ማንቂያ

የምርት ስርዓት
የሰሊጥ ምርታማነት ከቀደሙት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር

ማንቂያ 4

የማሽላ ምርታማነት ከቀደሙት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር
ለሰሊጥ አጨዳ የቀን ሰራተኛ አቅርቦት
ዘንድሮ የማሽላ ምርትን ለማከማቸት የሚገኙትን የመጋዘን መሠረተ ልማቶች

ማንቂያ 2

ለማሽላ ምርት መውቂያ የማሽን አቅርቦት

ማንቂያ 2

ሥነ ምህዳር
የዝናብ መጠን በምርት ላይ ያሳድረውን ተጽዕኖ
ማህበረሰቦች
የቀን ሠራተኞች የጤና ደህንነት ሁኔታ
ሰሊጥ በሚመረትባቸው አካባቢዎች ያለውን የደህንነት ሁኔታ
የአርሶአደር ማህበራት
የህብረት ሥራ ማህበራት እና ዩንየኖች ከፋይናንስ ተቋማት የግብይት ብድር ተደራሽነትን

ማንቂያ 1

የህብረት ስራ ማህበራት እና ዩንየኖች ለመጭው ግብይት እያደረጉት ያለውን ዝግጅት
በኅብረት ሥራ ማኅበራት በኩል በሚደረግ ግብይት የሚገኘውን የፋይናንስ ጥቅም
የእሴት ሠንሰለት
የአኩሪ አተር አምራቾች ከማቀነባበር ፋብሪካ ጋር ያላቸውን ትስስር
አገልግሎቶች
የአየር ሁኔታ መረጃ ትክክለኛነት
ለአርሶአደሮች የሚቀርበውን የገበያ መረጃ ትክክለኛነት

ማንቂያ 3

ገበያ
አርሶአደሮች ቀደምው እንዲሸጡ ያለባቸው ጫና
በዓለም አቀፍ የሰሊጥ ገበያ ፍላጎት
የማሽላ ገበያ ፍላጎትን
የሰሊጥ ምርት ጥራት ደረጃ አሰጣጥ

ማንቂያ 3

የተሻለ የጥራት ደረጃ ላለው የሰሊጥ ምርት የሚከፈል ዋጋ

ማንቂያ 3

የሰሊጥ የገበያ ዋጋ
የማሽላ የገበያ ዋጋ
ፖሊሲ እና መመሪያዎች/ደንቦች
የኢ ሲ ኤክስ የግብይት ህግ ደንብ እና አሰራር
ከባንክ ማውጣት የሚቻለውን የገንዘብ መጠን ጣሪያ የሚወስነውን አዲሱን ህግ
ኢንቨስትመንቶች
መንግስት ለዩንየኖች የሚያደርገውን የፋይናንስ ድጋፍ

ማንቂያ 1

መንግስት ወደ ሰሊጥ ዘርፉ ባለሃብቶችን ለመሳብ እያደረገ ያለውን የማበረታቻ አሰራር
ካለፉት ዓመታት/ወቅቶች ጋር ሲነጻጸር የአርሶ አደሩን የገቢ መጠን

ማንቂያ 4

ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሲነጻጸር የአርሶ አደሮችን የትርፍ ድርሻ

ማንቂያ 4

ከቀደሙት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር የቀን ሰራተኞች የገቢ መጠን

ማንቂያ 4

ተጠቃሚ/ ፍጆታ
የምግብ ዋጋ ተመጣጣኝነት

ማንቂያ 4

ትብብር
የባለድርሻ አካላት ትብብር
የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #03 | ኢትዮጵያ
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ፈጣን የሰሊጥ ዘርፍ የዳሰሳ ጥናት እና ማስጠንቀቄያ

እና የመቋቋም አቅምን ለማጎልበት የሚረዱ የስትራቴጂካዊ ልማት፣

ይህ የጥናት ውጤት በተለያዩ አካላት የጋራ ጥረት የተከናወነ ነው:: ጥናቱ

የእቅድ ልየታና ክትትል ላይ ድጋፍ ለማድረግ የዘርፍ ለውጥ እሳቤን እንደ

በአገር አቀፍ ደረጃ መጠይቆችን በማዘጋጅት እና ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው

መሳሪያ ለመጠቀም የሚያስችል ግንዛቤ ይሰጣል፡፡

ሰዎች ጋር የቡድን ውይይት በማድረግ የተሰበሰበ መረጃን በማጠናከር
የተከናወነ ነው:: ለጥናቱ መነሻ የሆነው ሃሳብ አንድን ክፍለ ኢኮኖሚ

ትብብር/ፓርትነርሽፕ

ለመለወጥ ጥቅም ላይ ይውል ዘንድ በኤይድንቫሮንመንት የቀረበውን

በርካታ የሰሊጥ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበትን ፈጣን የዳሰሳ ቅኝት

ሞዴል እና በዋግኒንገን ዩንቨርሲቲ ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን

የሚያስተባብረው የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም

ተቋም ከዘርፉ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር በማጣጣም የተሻሻለውን በመጠቀም

(ቤኔፊት-ኤስ ቢ ኤን) ከግብርና ሚንስቴር፣ ከአማራና ትግራይ ክልል

የተሰራ ነው:: ፈጣን የሰሊጥ ግብርና ዘርፍ ዳሰሳ ጥናቱን በተከታታይ

ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ነው፡፡ ቤኔፊት-ኤስ ቢ

በማከናወን በዘርፉ ያሉ ተግዳሮቶችን ነቅሶ በማውጣት እና የችግሮችን

ኤን በቤኔፊት ፓርትነርሽፕ ውስጥ ከሚገኙ ፕሮግራሞች አንዱ ነው::

ክብደት በመለየት፣ መወሰድ ያለባቸውን የመፍትሔ አማራጮች

ለዚህ ፓርትነርሽፕ የፋይናንስ ድጋፍ የሚያደርገው የደች የውጭ ጉዳይ

ይጠቁማል፡፡ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ያሳያል:: ጥናቱን

ሚኒስቴር አዲስ አበባ በሚገኘው የኒዘርላንድስ ኢምባሲ በኩል ነው፡፡

ለማከናወን የተከተልነውን የአሰራር መንገድ እና ሂደት እንዲሁም ይህን

የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም ዋና አላማ ተፎካካሪ፣

ዶክመንት ለማዘጋት በተከናወነው ተግባር ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ከፈለጉ

ቀጣይነት ያለው እና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት አሳታፊ የሆነ የሰሊጥ

ይህንን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ::

ልማት በማካሄድ የአርሶአደሮችን ገቢ ማሳደግ ነው፡፡ከሰሊጥ ባሻገር የፈረቃ
ሰብሎችም ላይ ትኩረት ያደርጋል፡፡ የድጋፍ ፕሮግራሙን በዋገኒንገን

ዓላማ

ዩኒቨርሲቲ የሴንተር ፎር ዲቨሎፕመንት ኢኖቬሽን ያስተባብረዋል::

ይህ ማንቂያ በኢትዮጵያ የሰሊጥ ዘርፉን ወቅታዊ ሁኔታ ለመገምገም
ያለመ ነው፡፡ ማንቂያው ሦስት ዋነኛ ዓላማዎች አሉት፡- 1) በዘርፉ ያሉ

በጥናቱ የተሳተፉ ተቋማት

ተግዳሮቶችን በተመለከተ ግንዛቤን ማሳደግ፣ 2) ከባድ ተጽዕኖ እያደረሱ

ይህ የሰሊጥ ዘርፍ ማስጠንቀቂያ: ባለሙያዎች ከሚከተሉት ተቋማት

ያሉ ተግዳሮቶችን በመለየት በተለያየ ደረጃ ለሚገኙ (የመንግስት አካላት፣

መጠይቁን በመሙላት እና በቡድን ውይይቱ በመሳተፍ የድርሻቸውን

በኢንዱስትሪ፣ በምርምር፣ በሲቪል ማህበረሰብ እና በአርሶአደር ማህበራት)

አበርክተዋል::

ውሳኔ ሰጪ አካላት ማንቂያዎችን በማዘጋጀት ማሳወቅ እና (3) ፈጣን
እርምጃዎችን ለመውሰድ ለሚታቀዱ እቅዶች እንዲሁም ለትግበራቸው

ግብርና ሚንስቴር፣ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ፣ የአማራ

አስተዋጽኦ ማድረግ ናቸው፡፡

ክልል ግብርና ቢሮ፣ የትግራይ ክልል ግብርና ቢሮ፣ የአማራ ክልል
ግብርና ምርምር ተቋም፣ ጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል፣ የትግራይ

ከዚህ በተጨማሪ የፈጣን የዳሰሳ ጥናቱን ለሌሎች ዘርፎች ሊጠቅም

ክልል ግብርና ምርምር ተቋም፣ ሁመራ ግብርና ምርምር ማዕከል፣

እንዲችል ተደርጎ እየተዘጋጀ ነው፡፡ ፈጣን የዳሰሳ ጥናት ፕሮጀክትን

ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ፣ ሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪ፣

በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ በዚህ ሊንክ በኩል ማግኘት ይቻላል፡፡

የወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤቶች፣ የአማራ ክልል ማህበራት ማስፋፊያ
ኤጀንሲ፣ መተማ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዩን፣ ሰላም

ማንቂያ/ማስጠንቀቂያ በሌሎች ዘርፎች

የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት ዩኒዩን ጸሃይ የገበሬዎች ህብረት ስራ

በተለያዩ ዘርፎች ተመሳሳይ የሆነ የፈጣን ዳሰሳ ጥናት ሞዴልን በተወሰነ

ማህበራት ዩኒዩን፣ ሳንጃ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ማህበር፣ የኢትዮያ

የጊዜ ገደብ ውስጥ በመጠቀም የምግብ ስርዓቶችን በሃገር ፣ በአህጉር እና

ምርት ገበያ ድርጅት፣ ዳዊት ፍስሃ ዘር አምራች ማህበር፣ አባይ ባንክ

በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዴት እንደሚሰሩ በመተንተን፤ እንዲሁም ችግሮችን

አንበሳ ባንክ፣ የኢትዮያ ንግድ ባንክ፣ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ፣

ስለመቋቋሚያ ስልቶች ግንዛቤ በመፍጠር፣ አዳዲስ እየተከሰቱ ያሉ

አርሶአደሮች፣ የቀን ሠራተኞች፣ ደደቢት ብድርና ቁጠባ ተቋም፣ አማራ

ተግዳሮቶችን ለመፍታት አስቸኳይ እና ተግባራዊ እርምጃዎች ለመውሰድ

ብድርና ቁጠባ ተቋም፣ ጤና ቢሮ መንገዶችና ትራንስፖርት ባለስልጣን

ያስችላል፡፡ በተጨማሪም የግብርና ዘርፎችንና የምግብ ስርዓቶችን አሠራር

የሰሊጥ ማስጠንቀቂያው ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)

ለበለጠ መረጃ

የሚያሳትማቸው ተከታታይ የሆኑ የፈጣን ዳሰሳ ጥናቶች አካል ነው::

ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን (WCDI)
info.cdi@wur.nl | www.wur.eu/wcdi

የጥናት ቡድኑ አባላት:-አንተነህ መኩሪያ፣ አንዱዓለም ታደሰ፣ ሓጎስ ታደሰ፣

የፈጣን ዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ: ፍሎ ዲርክስ

ጁዲት ጃኮብስ፣ ፍሎ ዲርክስ እና የኤስ ቢ ኤን ድጋፍ ፕሮግራም ሰረተኞች

ኢሜይል: flo.dirks@wur.nl

ቡድን ነው::
የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)
ለማጣቀሻ የሰሊጥ ዘርፍ ማንቂያ/ማስጠንቀቂያ፡ ኢትዮጵያ፣ ቁጥር 3

www.sbnethiopia.org

ዋገኒንገን ሴንተር ፎር ዴቨሎፕመንት ኢኖቬሽን፣ ጥቅምት 16 ቀን 2013

የፈጣን ዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ: አንተነህ መኩሪያ

ዓ.ም ብለው ይጥቀሱ

ኢሜይል: anteneh.sbn@gmail.com

የኮሮና ቫይረስ ቀውስ | ለሰሊጥ ዘርፍ የተዘጋጀ ማንቂያ #03 | ኢትዮጵያ
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