ከቬዔዔነደ ዔን እንጠቿዒኯን?
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በቅዛቡ ‚AfricaNews.com‛ የዯቧኗ ድዖ ቇጽና ‚Xinhua‛ የዯባኯው የዑዲያ ዯቋዔ በየቅደዔ
ዯከዯኲቷው፤ ‚ኢትዮጵያ ከጎዖቤት ሃቇዙት ቊዛ የዯሻኯ ትቬቬዛ ዏዝኯጓን እያቪየች ትቇኛኯች‛ እንዲሁዔ
‚ኢትዮጵያ የፍዘካ ህቈዙዊ የነጻ ንግድ ቿጠና ቬዔዔነትን እንደዔዲጸድቅ ጠቅኲይ ዑኒቬትዛ ዶ/ዛ
ብይ ህዏድ ቬዲውቿዋኴ‛ የዑኰ ሐዯዲዎችን ቅዛበዋኴ።
ጠቅኲይ ዑኒቬትዛ ዶ/ዛ ብይ ጏደ ኬንያ፣ ቨዳንና ጅቡዱ በዏጓኬ ከሃቇዙደ ቊዛ ዏኴካዔ ትቬቬዛን
የዏፍጠዛ ህኴዒቷው በዛካዲ የጏደብና የንግድ ትቬቬዜችን በዏዝዙዖዔ ትዛቈዔ ያኯውና ጠንካዙ
ትቬቬዛነትን ኯዏፍጠዛ እየቻኰ ነው። እንዲሁዔ በፍዘካ ኢኮኖዑክ ኮዑሽን የህቈዘደ የፋይናንቬ
ዑኒቬትዜች ቬብቧባ ኲይ ጠቅኲይ ዑኒቬት የፍዘካ ህቈዙዊ ነፃ ንግድ ቬዔዔነትን ቇዙችን
እንደዔዲፀድቅ ዯናግዖዋኴ።
ይህዔ እንደ ቇዛ ዯጠቃዑዎች የዑያደዛቇን ነው። እቬካሁን ድዖቬ ቬዔዔነደንን 44 የፍዘካ ቇዜች
ዝዛዏውዲኴ። ሀቇዙችንዔ ቬዔዔነደን ከዝዖዏች ዯጠቃዑ ትሆናኯች። የኩህ ጽሁፍ ዓኲዒ ‘ከቬዔዔነደ
ዔን እንጠቿዒኯን?’ የዑኴ ጥያቄ በዒንቪት ዔኲሽ ዏቬጠት ነው።
እንደዑዲጏቿው ሁኰ የቅዛብ ካ ዏዖጃዎች እንደዑያቪዩት በፍዘካ ሀቇዙት ዏካከኴ ያኯው የእዛቬ
በእዛቬ የንግድ ግንኘነት 16 በዏቶ ቇደዒ ነው። ይሁን እንጂ፤ ይህ ሃኬ የውዜፓ ሀቇዙት የእዛቬ
በእዛቬ የንግድ ግንኘነት ከደዖቧበት 60 በዏቶ ቊዛ ቩነፃፀዛ ነቬዯኛ ነው። በዏሆኑዔ የፍዘካ ሀቇዙት
ከቬድቬት ዓዏት በፊት ከውዜፓውያኑ ቆጣጠዛ ከ2012 ዓ.ዔ ዷዔዖው ህቈዙዊ ነፃ የንግድ ቿጠና
ኯዏፍጠዛ ሃቪብ ቅዛበው ዏጏያየዲቷው ይዲጏቃኴ።
ይህን ቬዔዔነት ከዝዖዐት ሀቇዙት ግዒሽ እና ከኩያ በኲይ ያህኰ የሀቇዙቷው ህግ ድዛቇው ካፀደኀት፤
ዯግባዙዊ ዏሆን እንደዑዷዔዛ በቈዳዩ ከዘያ የጏጡት ዏዖጃዎች ያቬዖዳኰ። ቬዔዔነደ ቇዙት ከኳኲ
የፍዘካ ቇዛ በዑያቬቇቡት ሸቿጥ ኲይ ከጣኰት ቿዖጥ ውቬጥ 90 በዏቶን እንዲያነቨ የዑያቬቇድድ ነው።

ንዳንድ ባኯዐያዎች እንደዑቇኴፁት፤ ኢትዮጵያ በሁኑ ጏቅት ዏዋቅዙዊ የዔጣኔ ሃብት ኯውጥ
ኯዒድዛግ እየዯንቿቪቿቧች በዏሆኑ ሁን የዝዖዏቷው ነፃ የንግድ ቿጠና ቬዔዔነት በቿጣይ ዓዏዲት
ኯዒዔጣት ኲቧበችው ዓኲዒ ፋይዳው የኲቿ ነው።
ቇዙችን ግከፍ የቇበያ ድዛሻ የዑዝጥዖውን ቬዔዔነት ዏዝዖሟ ሁን ኲይ ያኯውን ዔቸ ሁኔዲ
ዯጠቅዏው የዑዏጡ ኯዔ ቿፍ ኩባንያዎችን ፍኲጎት የዑያቪድግ ነው ብኯዋኴ። ይህ ደግዕ
የቇዙችንን የውጭ ቿጥዲ ኢንቨቬትዏንት ፍቧት በቿጣይ ዙትና ዔቬት ዓዏዲት ውቬጥ ያቪድቇው
ይችኲኴ።
ቇዙችን በዒዔዖቻው ኢንዱቬትዘ ኧዛፍ ዔቸ ሁኔዲ ያኲት ዏሆኑ ቬዔዔነደ ዯጏዳዳዘነቷን ከፍ
የዑያደዛቇው ነው። ቬዔዔነደ ኯኢትዮጵያ ዝጣን ጥቅዔ የዑያዏጣና በቿጣይ ዓዏዲትዔ ትኴቅ ጥቅዔ
ያቬቇኛኴ። ኯኩህዔ በግብዛና ዔዛቶች ኲይ እቫት ኯዏጨዏዛ የዑደዖቇው እንቅቬቃቫ ቩጠናከዛ፤ ይህ
ግከፍ ቇበያ ኯቇዘደ ቬዯዋፅኦው ቧፊ ነው።
እዛግጥ ቇዙችን በዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው ኧዛፍ የፍዘካ ዒዕከኴ ኯዏሆን በዕድቇትና ትዙንቬፎዛዓሽን
ዕቅዱ የጣኯውን ግብ ኯዒቪካት በሁኰዔ የሀቇዘደ ካባቢዎች የኢንዱቬትዘ ፓዛኮችን እየቇነባች ነው። ጏደ
ቬዙዔ ቇብዯው የውጭ ዔንኪዚ በዒቬቇኗት ኲይ የዑቇኘዔ ኰ።
በዯኯይ በሁኯዯኛው የዕድቇትና ትዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ዯይክ በዏዯግበዛ ኲይ ባኯው ትኴዔ ሀቇዙችን
የዏዷዏዘያ ደዖጃ ዏካከኯኛ ቇቢ ካኲቷው ሀቇዙት ዯዛዲ እንድትቧኯፍ የኢኮኖዑያዊ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ
ኯዒቬዏኬቇብ ያኯዏ ነው። ኯኩህዔ የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው ኧዛፍ ኴዩ ትኩዖት ዯቧጥቶት እየዯቧዙበት
ነው።
ኢኮኖዑያዊ ዏዋቅዙዊ ኯውጡን ኯዒቬዷዏዛ የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው በየዓዏደ ቢያንቬ የ24 በዏቶ
ዓዏዲዊ ዒካይ ዕድቇት ዒቬዏኬቇብ ይኖዛበዲኴ። በኩህዔ በ2012 ዓ.ዔ የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው
በጠቃኲይ ኢኮኖዑው ያኯውን ድዛሻ ጏደ ቬዔንት በዏቶ ከፍ ኯዒድዖግ ዕቅድ ዯይክ እየዯቧዙ ነው።
ይህዔ የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው ድዛሻ ሁን ካኯበት በዙት እጥፍ በዒቪደግ በ2ዐ17 ዓ.ዔ ጏደ 18
በዏቶ እንዲደዛቬ ዔቸ ዏደኲድኴ ዝጥዛ ይችኲኴ።

የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘው የኤክቬፖዛት ዑና ከፍዯኛ ነው። የነፃ ቿጣናው ቬዔዔነት በኤክቬፖዛት ዔዛቶች
ኲይ ያዯኮዖ በዏሆኑ ዯጠቃዑነዲችንን ይበኴጥ የዑያጎኲው ነው። ጠቅኲይ ዑኒቬት ቬዔዔነደን
ቇዙቷው እንደዔትዝዛዔ ዏናቇዙቷው ከኩህ ዯጨባጭ እውነዲ ዯነቬዯው ይዏቬኯኛኴ።
የዒዔዖቻ ኢንዱቬትዘውን ኴዒዲዊ ፋይዳዎች ከግዔት ውቬጥ በዒቬቇባት ዏንግቬት ብዛደ ዛብዛብ
እያደዖቇ ነው። በዯኯይ የኢንዱቬትዘ ፓዛኮች ኴዒት ዒንኛውዔ ሀቇዛ በኢኮኖዑ፣ በዒህበዙዊና በፖኯዱካ
ዏቬኮች ሁኯንዯናዊ በሆነ ዏኴኩ ዯጠቃዑ የዑያደዛግ ነው። ኴዒደ እንደ ጨዛቃጨዛቅ በዏቪቧኰ ቿኲኴ
የዒኑፋክቷዘንግ ኧዛፍ በዛካዲ የቬዙ ዕድኴ የዑዝጠዛ እና የውጭ ቿጥዯኛ ኢንቨቬትዏንትንዔ በቬፋት
ዏቪብ የዑችኴ ነው።
ይህዔ የህኬቦችን ዯጠቃዑነት ከፍ የዑያደዛግ ከዏሆኑዔ በኲይ፤ የውጭ ዔንኪዚ በዒቬቇኗት ዖቇድዔ
የዙቨን ዑና ይጫጏዲኴ። ከኩህ ጎን ኯጎንዔ የቿኲኴ ዒኑፋክቷዘንግ ኴዒደን ያፋጥናኴ። ይህዔ በነፃ
ቿጣናው ቬዔዔነት ዏቧዖት ቇዙችን ጠቃዑ ዑና እንዲኖዙት የዑያደዛግ ነው።
ያዔ ሆኖ የፍዘካዊያን ጏደ ነፃ የንግድ እንቅቬቃቫው ውቬጥ ከዏግባዲቷው በፊት ያሟኰት የዑቇባ
ዯግባዛ ኯ። በፍዘካ ህብዖት ድዖ ቇፅ ኲይ የቧዝዖው ዏዖጃ እንደዑያዏኯክዯው፤ ፍዘካ በሁኑ ጏቅት
የዔዲደዛቇው እንቅቬቃቫ ጏቪኝ ነው። ህቈዘቷ የዯከፋዝኯችባቷው ክፍኯ ህቈዙዊ ዯቋዒት ንድ
የዔጣኔ ሃብት ውህደት ኯዏፍጠዛ ዙቪቷውን በዏቧዖዯ ኴዒት ይበኴጥ ዒቬዯቪቧዛ ይኖዛባቷዋኴ።
ኢትዮጵያ ከቿጠናው ቇዙት ቊዛ በዏቧዖዯ ኴዒት እየዯቪቧዖች ነው። ከጂቡዱ፣ ከቨዳን፣ ከኬንያና
ከኳኵች ጎዙባቾቿ ቊዛ የዔዲደዛቇው የዏቧዖዯ ኴዒት ቬዔዔነት ቇቢና ጏጪ እቃዎቿን በፍጥነት
በዒዏኲኯቬ ከቬዔዔነደ ዯጠቃዑ የዑያደዛቊት ከዏሆኑዔ በኲይ፤ ቇዘደ በሂደደ የዑጠበቅባትን ድዛሻ
እንድትጏጣ ያቬችኲዲኴ።
ከኩህ ዯጨባጭ በዏነቪት ቇዙችን የዔትቇኝበት ቿጠና በዙቨዔ በዛካዲ ሀቇዙት በዏንቇድ እና በባቡዛ
ትዙንቬፖዛት እየዯቪቧ ነው። በፍዘካዔ ባኯዝው የዏዘዎች ቬብቧባ ጏቅት የፍዘካን የየዛ ክኴኴ
ኯፍዘካዊያን የዛ ዏንግዶች ነፃ እንዲሆን ዯቬዒዔቷኴ። ይህ ሁኰ በድዔዛ ውጤትነት ቩዲይ
ኢትዮጵያ ቬዔዔነደን ኯዒጽደቅ ዏኧቊዷቷ ዯጠቃዑ እንደዔትሆን ኯዏቇንኧብ ያዳግትዔ።

