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1. የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ልማት እና እድገት  

 

የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት (ጥ.አ.ተ) ልማት፣ ለዜጎች ሰፊ የሥራ እድል በመፍጠር እና 

ድህነትን በመቀነስ ረገድ ካለው ዘርፈ-ብዙ አስተዋፅዖ በተጨማሪ የግብርናውን ዘርፍ 

ከኢንዱስትሪው ጋር ለማቀናጀት፣1 እንዲሁም ለመካከለኛና ትላልቅ የኢንዱስትሪ ተቋማት ጠንካራ 

መሰረት ይሆን ዘንድ በእድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ቅድሚያ የተሰጠው ዘርፍ ነው።2 

ሀገሪቱ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ መሰለፍ የምትችለው፣ በዋናነት ፈጣን እና ሰፊ 

መሰረት ያለው የኢንዱስትሪ ልማት ለማስመዝገብ የሚደረገው ጥረት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ 

ከጥ.አ.ተ ልማት እና እድገት ጋር የተቆራኘ ነው። በአጠቃላይ፣ ኢትዮጲያን ጨምሮ ሌሎች ከዕዝ 

ወደ ገበያ-መር ኢኮኖሚ ሥረዓት ሽግግር የሚያደርጉ ሀገራት የሚያካሂዱት የኢንዱስትሪ ልማት 

ከጥ.አ.ተ ልማት እና እድገት ተለይቶ አይታይም።  

ምንም እንኳን ላለፉት አሥር (10) ዓመታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ፈጣን በሆነ ሁኔታ እያደገ ቢሆንም 

ከሚፈለገው ደረጃ ለመድረስ በጣም ብዙ መጓዝ ይጠበቅብናል። የኢኮኖሚ ዘርፎች በቶልስቶይ 

አገላለፅ “ደስተኛ ያልሆኑ ቤተሰቦች” የሚባል ዓይነት፤ የእያንዳንዱ ዘርፍ እድገት በተለየ የችግር 

ስንሰለት ተጠላልፎ የተያዘ ነው። የጥ.አ.ተ ዘርፍ ልማት እና እድገት ማነቆ የሆኑ ችግሮች ከሀገር 

አቀፍ ፖሊሲ ጀምሮ እስከ ግለሰብ እምነት እና አመለካከት ድረስ የተዘረጉ ናቸው። ምንም ያህል 

ችግሩ የተወሳሰበ ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ልማት በጥ.አ.ተ ልማት እና እድገት ላይ የተመሰረተ 

እስከሆነ ድረስ የዘርፉን ችግሮች በመፍታት እድገቱን ቀጣይነት ከማረጋገጥ ወጪ አማራጭ 

የለም።    

2.  ለጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት የሚደረግ ልማታዊ ድጋፍ 

እንደ ኢትዮጲያ ባሉ ከዕዝ ወደ ገበያ መር የኢኮኖሚ ሥረዓት ሽግግር የሚያደርጉ ሀገራት 

የጥ.አ.ተን ልማት እና እድገት ለማፋጠን የሚወስዷቸው የለውጥ እርምጃዎች በሦስት ደረጃዎች 

ለይቶ ማየት ይቻላል። የመጀመሪያው አጠቃላይ የሥረዓት ለውጥ በማድረግ ኢኮኖሚው በነፃ-ገበያ 

ሥረዓት እንዲመራ በማድረግ የግሉን ዘርፍ ለማነቃቃት የሚወሰዱ እርምጃዎች ናቸው። ይህ 

በኢትዮጲያ ከ1983 እስከ 1989 ዓ.ም ድረስ ባለው ግዜ ውስጥ የተካሄደ ለውጥ ነው።  
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በሁለተኛ ደረጃ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የዘርፉን ልማት ማበረታታት የሚያስችሉ ፖሊሲና 

አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ፤ መዋቅራዊ ለውጦችን ማድረግ፤ ሕግና መመሪያዎችን ማዘጋጅትና ወደ 

ተግባር ማውረድ፤ እንዲሁም የአገልግሎት እና ድጋፍ ሰጪ ተቋማትን አቅም መገንባት ዋና 

ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህ በ1990 ዓ.ም የወጣውን የጥ.አ.ተ ልማት ስትራቴጂን ተከትሎ የተከናዎኑ 

ተግባራት ናቸው። በገብረሂወት እና ወልዳይ የተሰራው ጥናት በዚህ ረገድ ብዙ የሚቀሩ ሥራዎች 

እንዳሉ የሚጠቁም3 ቢሆንም በመንግስት ደረጃ፣ እስከ 2002 ዓ.ም ድርስ ባለው ግዜ ውስጥ፣ ለዘርፉ 

ልማት ምቹ የሆነ አከባቢ በመፍጠር እና የተቀላጠፈ የአሰራር ሂደት በመዘርጋቱ ረገድ ውጤታማ 

ሥራ እንደተሰራ ይታመናል።  

በሦስተኛ ደረጃ የትኩረት አቅጣጫው በዋናነት የጥ.አ.ተ አቅም በመገንባት ለእድገታቸው ማነቆ 

የሆኑ ችግሮችን በእራሣቸው አቅም መፍታት እንዲችሉ ማድረግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ 

ለዘርፉ ተቋማት የተለያዩ ድጋፎች የሚደረጉ ቢሆንም የተቀላጠፈ የአሰራር ሂደት ባለመዘርጋቱ፣ 

የድጋፍ ሰጪ ተቋማት አቅም በሚፈለገው ደረጃ የተገነባ ባለመሆኑ፣ እንዲሁም በባለድርሻ አካላት 

ዘንድ ከዘርፉ ልማት እና እድገት ጋር ተያይዞ ባላቸው የተዛባ አመለካከት የድጋፍ አገልግሎቱ 

በሚፈለገው ደረጃ ውጤታማ እንዳይሆን ያደርገዋል።  

የልማታዊ ድጋፍ ማዕቀፍ እና የድጋፍ አሰጣጥ መንገዶች በግልፅ ተቀመጠው እና የዘርፉ 

ተቋማትን አቅም የመገንባቱ ሥራ ዋና ትኩረት የሆነው በ2003 ዓ.ም ተሻሽሎ በወጣው የጥ.አ.ተ 

ልማት ስትራቴጂ ነው። በዚህ ወቅት ልምድና ተሞክሮ የተወሰደውም ከጃፓን፣ ህንድ፣ ማሌዢያ፣ 

የአውሮፓ ሕብረት፣ እና ደቡብ አፍሪካ ነበር። ሆኖም ግን፣ ከኢትዮጲያ ጋር ተመሣሣይ በሆነ 

የለውጥ እና የሽግግር ሂደት ውስጥ ካለፉ ሀገራት ልምድና ተሞክሮ ተወስዶ ቢሆን ኖሮ የተሻለ 

ነበር። ለምሣሌ፣ እንደ አልባኒያ፣ ሮማኒያ፣ ሩሲያ እና ዩክሬን ያሉ የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እስከ 

1980ቹ ድረስ ይከተሉት የነበረው የርዕዮተ-አለም፣ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስረዓት፣ እንዲሁም፣ ከዚያ 

በኋላ ያካሄዱት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስረዓት ለውጥ በኢትዮጲያ ከተካሄደው ለውጥና ሽግግር በብዙ 

መልኩ ተመሣሣይነት አለው። በመሆኑም፣ አጠቃላይ የሽግግር ሂደቱን በማፋጠን፣ የአገልግሎት 

እና ድጋፊ ሰጪ ተቋማትን እና የጥ.አ.ተን አቅም በመገንባቱ ረገድ ከኢትዮጲያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር 

አብሮ የሚሄድ ጠቃሚ ልምድ እና ተሞክሮ ከምስራቅ አውሮፓ ሀገራት መውሰድ ይቻል እንደነበር 

መጠቆም እወዳለሁ።   

ይህ እንዳለ ሆኖ፣ ዘርፉን አስመልክቶ በመንግስት የተወሰዱ ለውጦች እና ማሻሻያዎች፣ የጥ.አ.ተ 

የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች እንዲሁም የድጋፍ ሰጪ ተቋማት ያሉባቸው ችግሮች በሌሎች ታዳጊ 

ሃገራት ከሚያጋትሙት የተለዩ እንዳልሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በልዩነት ሊጠቀስ የሚገባው ነገር 

ቢኖር፣ የኢትዮጲያ ሀገራዊ የእድገት ደረጃ በአንፃራዊነት ሲታይ በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ነው። 
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የሀገሪቱ አጠቃላይ የእድገት ደረጃ ደግሞ ከጥ.አ.ተ ልማት እና እድገት ጋር ቀጥተኛ የሆነ 

ተያያዥነት አለው።4 ስለዚህ፣ የዘርፉ ልማት እረጅም ግዜ የሚወስድ ከመሆኑም በተጨማሪ 

የተቋማቱን አቅም መገንባት ዘርፈ-ብዙ እና የማያቋርጥ ድጋፍ የሚጠይቅ ነው።  

ለዘርፉ የሚደረገው ድጋፍ ይዘትና ዓይነት በተመደበው የሀብት መጠን እና በተቋማቱ አከባቢያዊ 

ሁኔታ የሚወሰን እና የሚደረግውም የድጋፍ ዓይነት በግዜ እና ሁኔታ ይለያያል።5 በመሆኑም፣ 

በድጋፉ ትኩረት የሚሰጣቸው ችገሮችም በግዜ እና ባለው ነባራዊ ሁኔታ፣ በዘርፉ ተቋማት ልማት 

እና እድገት ላይ የሚኖራቸው ተፅዕኖም የተለያየ እንደሚሆን ግልፅ ነው። የጥ.አ.ተ ልማት 

ስትራቴጂ በ1990 ዓ.ም ሲወጣ ዋናነት ትኩረት ያደረገው ለዘርፉ ልማት ማነቆ የሆኑና በተቋማቱ 

አቅም ሊፈቱ የማይችሉ የፖሊሲ፣ መዋቅራዊ እና ተቋማዊ ችግሮችን በመፍታት ላይ ነበር። 

ስትራቴጂው በ2003 ዓ.ም ተሻሽሎ በሚወጣበት ግዜ ለዘርፉ ልማት ምቹ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሯል፣ 

ከፌደራል እስከ ቀበሌ ድረስ አስፈላጊው መዋቅር ተዘርግቷል፣ የድጋፍ ሰጪ ተቋማት አቅም 

ተገንብቷል፣ የተቀላጠፈ የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ተዘርግቷል።6 ስለዚህ፣ ተሻሽሎ በወጣው 

ስትራቴጂ  መሰረት ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ የተቋማቱን አቅም በመገንባት በዘርፉ ፈጣንና 

ቀጣይነት ያለው እድገት ማረጋገጥ ነው።  

 

3. የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ‘የእድገት - አዙሪት’  

እድገት የአንድን ተቋም ምርታማነት በማሳደግ የሚፈጠር ተጨማሪ እሴት ማለት ነው። ይህ 

ተጨማሪ እሴት የምርት መጠንን በማሳደግ ብቻ የሚያገኝ ሳይሆን ምርቱ በተጠቃሚው ዘንድ 

ተፈላጊነት ኖሮት የተቋማቱ የገቢ መጠን እንዲጨምር ሲያደርግ ነው። የጥ.አ.ተ እድገት አዳዲስ 

ተቋማት በዘርፉ እንዲሰማሩ በማድረግ ወይም የነባር ተቋማትን ምርታማነት በማሻሻል ሊመጣ 

ይችላል። በአጠቃላይ፣ የጥ.አ.ተን ምርታማነትን ማሳደግ እስካልተቻለ ድረስ በዘርፉ ዘላቂነት ያለው 

እድገት ማረጋገጥ አይቻልም።  

እንደ ኢትዮጲያ ባሉ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ጥ.አ.ተ ምርታማነታቸውን በማሳደግ ብቻ እድገት እና 

መስፋፋትን ማረጋገጥ አይቻልም። ምክኒያቱም፣ ማንኛውም ተቋም ለማደግ ምርታማነቱን ማሳደግ 

ያለበት ቢሆንም እንደ ኢትዮጲያ ያሉ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ብልፅግና ደረጃ ያላቸው ሀገራት ውስጥ 

የሚገኙ ጥ.አ.ተ ምርታማነታቸውን ቢያሳድጉም ላመረቱት ተጨማሪ ምርት በቂ የሆነ ገበያ 

አያገኙም።7 ለዚህ ማሳያ የብሔራዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ባካሄደው የዳሰሳ ጥናት 38.09% የጎጆ 

እና 48% አነስተኛ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዳያመርቱ እንቅፋት 

የሆናቸው “በቂ የገበያ ፍላጎት አለመኖር” እንደሆነ ይጠቅሳል።8 ከዚህ በተጨማሪ በሀገር ውስጥ 

ምሁራን የተሰሩ ጥናቶች፣9 &10 የጀርመን የዕርዳታ ድርጅት (GTZ) በክልል እና አዲስ አበባ 
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ያካሄዳቸው የተግባር ሙከራዎች፤11 & 12 እንደሚያሳዩት “የገበያ እጥረት” ምርታማነትን ለማሳደግ፤ 

ለተቋማቱ እድገት ማነቆ እንደሆነ ይጠቅሳሉ።  

ለሚመረተው ተጨማሪ የምርት መጠን በቂ የሆነ ገበያ እስካልተገኘ ድረስ ጥ.አ.ተ ምርታማነትን 

ለማሳደግ ተነሳሽነት አይኖራቸውም። ምርታማነታቸውን ካላሳደጉ ድግሞ እድገት አይኖርም። 

ይሄን የዜሮ-ድምር አዙሪት መሰረታዊ ምክኒያት መረዳት እና ጥ.አ.ተ ከዚህ አዙሪት ሰብረው 

እንዲወጡ ማስቻል እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ይህ ካልሆነ የዘርፉን እድገት ማረጋገጥ አይቻልም። 

ስለዚህ፣ ለዘርፉ ተቋማት የሚደረገው ልማታዊ ድጋፍ ዋና ተልዕኮ ይህን ችግር መፍታት ላይ 

ሊሆን ይገባል። እዚህ ላይ የጠራ ግንዛቤ በማዳበር እና አቅጣጫ በማስቀመጥ ጉዳዩ 

የሚመለከታቸው በፌዴራል እና ክልል ደረጃ ያሉ የጥ.አ.ተ ልማት ኤጄንሲዎች፤ የቴክኒክ እና 

ሞያ ስልጠና ኤጄንሲ፣ የማሰልጠኛ ተቋማት፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ እና በአጠቃላይ ሁሉም 

ባለድርሻ አካላት ይህን ችግር ለመፍታት መረባረብ ይኖርባቸዋል።   

ስለዚህ ምርታማነትን ለማሳደግ እንደ ዋና ምክኒያት የሚጠቀሰው የገበያ ችግር ምንድን ነው። 

“የገበያ እጥረት” የሚለው ምላሽ በገበያ ጥናትና አመራር ሞያ እይታ ሲታይ የሚሰጠው ትርጉም 

‘ተጠቃሚው የሚፈልገውን ምርትና አገልግሎት በሚፈልገው መጠን እና ጥራት፣ ለመክፈል 

ፍቃደኛ በሆነ የዋጋ ተመን፣ በተፈለገው ቦታ እና ሰዓት ማቅረብ አልቻልኩም’ የሚል ነው። 

የተጠቃሚን ፍላጎት መሠረት ባላደረገ መልኩ ምርታማነትን ማሳደግ ማለት ተጠቃሚ 

የማይፈልገውን ተጨማሪ ምርት ማምረት እንደማለት ነው።  

አብዛኛውን ግዜ “የገበያ እጥረት አለብን” የሚሉ የጥ.አ.ተ ባለንብረቶች/አስተዳዳሪዎች 

የሚያመርቱትን ምርት አይነት፣ ዋጋ፣ ጥራት እና ለሽያጭ የሚያቀርቡበት ቦታ እና ግዜ 

የሚወስኑት በተጠቃሚዎች ፍላጎት ላይ ተመስርተው አይደለም። አምራቾች የተጠቃሚዎችን 

ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ እስካላመረቱ ድረስ ምርታቸው “ተፈላጊነት” በማጣቱ ልንገረም 

አይገባም። ከዚህ ይልቅ ችግር የሚሆነው፣ የዽጋፍ አገልግሎት ሰጪው አካል በተጠቃሚዎች ዘንድ 

“ተፈላጊነት” የሌለው ምርት አምርተው “ገበያ እጥረት አጋጠመን” ለሚሉ ጥ.አ.ተ “ገበያ ፍለጋ” 

የሚሄድ ከሆነ ነው። ችግሩ “የገበያ እጥረት” ሳይሆን ‘የገበያ ጥናት እና አመራር ችሎት/ክህሎት 

ማነስ’ እንደሆነ ተረድቶ በዚያ ረገድ የአቅም ግንባታ ከማድረግ ይልቅ “ገበያ ፍለጋ” የምንወጣ 

ከሆነ ተቋማቱ የተጠቃሚን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ የምርታቸውን ጥራት እንዳይሻሻል 

እንቅፋት እየሆንባቸው ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊጠቀስ የሚገባው ነገር ቢኖር በማህበር የተደራጁ 

የጥ.አ.ተ ከመካከለኛ እና ትላልቅ ተቋራጭ ድርጅቶች ጋር ለማስተሳሰር፤ በተለይ ከቤቶች ግንባታ 

ጋር በተያያዘ፣ በተደረገው ጥረት የተከሰተው የጥራት መጓደል፣ በመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ ጥገኛ 

የመሆን፣ እና የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የዚህ የተሳሳተ አካሄድ ውጤቶች ናቸው።  



5 

 

ከገበያ እጥረት ቀጥሎ ምርታማነትን ለማሳደግ እንቅፋት ተደርጎ የሚጠቀሰው ሌላው ችግር 

የ”መስሪያ ካፒታል” እጥረት ነው።8 እዚህ ጋር በአንድ የእንጨት እና ብረታብረት ተቋም ባለቤት 

ኢትዮጲዊ እና ዘመናዊ የዳቦ መጋገሪያ ሊያሰራ በመጣ ቻይናዊ መካከል የተነሳ ክርክርን እንደ 

ልዩ አጋጣሚ ለማንሳት እወዳለሁ። በቦታው የደረስኩት ሁለቱ ግለሰቦች በእቃው ዓይነት እና ዋጋ 

ተስማምተው ከጨረሱ በኃላ፤ ኢትዮጲያዊው “Give me the first payment?” ሲል ቻይናዊው 

“What first payment?” እያለ ተፋጠው ባሉበት ሁኔታ ነበር። በመጨረሻ ቻይናዊው አንድ ሺህ 

ብር ቀብድ ክፍሎ ቢሄድም ዕቃውን ግን በተዋዋሉት ግዜ ስላልደረሰለት ሲያማርር እንደነበረ 

አስታውሳለሁ። እዚህ’ጋ ገጠመኙን መጥቀስ ያስፈለገበት ሁለት ምክኒያቶች፤ አንድ በኢትዮጲያ 

ያለ እና ትኩረት ያልሰጠነው ለየት ያለ የመስሪያ ካፒታል ምንጭን ለመጠቆም፣ ሌላው ከደንበኞች 

አገልግሎት ጋር በተያያዘ ያለን ‘የዞረ-ሂሣብ’ በምሣሌ ለማሳየት እንዲቻል ነው።  

በሁለቱ ግለሰቦች መካከል የነበረው አለመግባባት ዋና ምክኒያት ቻይናዊው እንኳን “ቀብድ” 

ሊከፍል ቀርቶ ዕቃውን በ”ዱቤ” አሰርቶ፣ በፈለገበት ሰዓትና ቦታ ቀርቦለት፣ ዋጋውን ቀስ ብሎ 

በሂደት ከሚከፍልበት አገር ስለመጣ፣ ኢትዮጲያዊው ደግሞ ተጠቃሚው ዕቃ እንዲሰራለት “ቀብድ” 

- በሌላ አነጋገር ‘የመስሪያ ካፒታል’ ተከፍሎት መስራት የለመደው መሆኑ ነበር። በሌላ አነጋገር፣ 

ቻይናዊው ‘አምራቹ - ተጠቃሚውን’ በሚያገለግልበት ‘ማሰራት’ የለመደ፣ ኢትዮጲያው ደግሞ 

“ተጠቃሚው - አምራቹን’’ በሚያገለግልበት ‘መስራት’ የለመደ ነው። ይህ በአብዛኛዎቹ ጥ.አ.ተ 

የተለመደ ተግባር እንደመሆኑ የተጠቃሚው ፍላጎት በማርካት የደንበኞቻቸውን ቁጥር በመጨመር፣ 

በዚህም የገበያ ድርሻቸውን በማሳደግ የተቋሙን እድገት ለማስቀጠል ምቹ የሆነ የሥራ ባህል 

እንደሌላቸው ማሳያ ነው።  

በ’ቀብድ’ እና በ’ዕቁብ’ በሚቀሳቀስ ክፍለ-ኢኮኖሚ ‘የመስሪያ ካፒታል’ እጥረት እንደ ቁልፍ ችግር 

ሲቀርብ የአመለካከት እና ገንዘብ አጠቃቀም ችግር ምልክት እንጂ እራሱን እንደ ችግር መውስድ 

ስህተት ነው። የበለጠ ችግር የሚሆነው በገንዘብ አጠቃቀም ላይ ያለው ችግር ሳይፈታ ከማይክሮ 

ፋይናንስ በአነስተኛ ወለድ ብድር እንዲያገኙ ማድረግ ገንዘቡ ለታሰበለት አላማ እንዳይውል እና 

የብድር አመላለስ ሂደቱ አስቸጋሪ እንዲሆን ምክኒያት ይሆናል። እንደገና ለመጥቀስ፣ 

በገብረህይወት እና ወልዳይ የተካሄደው ጥናት ውጤት እንደሚያሳየው3 የካፒታል እጥረት በዋና 

ችግርነት ይጠቀሳል። ሆኖም ግን፣ ሙሉ ገብረየሱስ13 በጥናቱ ለመጠቆም እንደሞከረው፣ ጥ.አ.ተ 

ከአጭር ግዜ ብድር (የመስሪያ ካፒታል) በተጨማሪ ድርጅታቸውን ለማስፋፋት የረጅም ግዜ 

ብድር እና በደንበኞች አገልግሎት ዙሪያ ትኩረት ያደረጉ ሥልጠናዎች ሊሰጣቸው ይገባል።  
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ስለዚህ የተቋማት ባለቤቶች/አስተዳዳሪዎች በመጠይቅ ላይ የሰጡት ሃሣብና መረጃን እንዳለ ወስዶ 

ለመተግበር ከመሞከር ይልቅ በባለሞያዎች ዝርዝር ጉዳዮችን በማስጠናት፣ የችግሩን መሰረታዊ 

መንስዔ መለየት እና ወደ-ተግባር መግባት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት አስፈላጊ ነው።  
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4. የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት እድገት ማነቆ የሆነው ቁልፍ ችግር የቱ ነው; 

4.1 አምስቱ ዋናዋና ችግሮች 

ለጥ.አ.ተ የሚደረገው ድጋፍ ችግሮቹ በቀጣይነት በተቋማቱ እድገትና መስፋፋት፣ እንዲሁም 

የተቋማቱን ምርትና ምርታማነት ላይ በሚኖራቸው ተፅዕኖ5 መለየት ያስፈልጋል። እንደገና 

ከዋናዋና ችግሮች ውስጥ ቁልፍ የሆነውን ችግር በመለየት ቅድሚያ ሰጥቶ በመረባረብ ለችግሮቹ 

ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል።13 ምክኒያቱም፣ የዘርፉ ችግሮች በተቋማቱ እድገት ላይ 

የሚኖራቸው ተፅዕኖ እኩል ካለመሆኑ በተጨማሪ፣ አንዱ ችግር ከሌላው ጋር በሚኖረው ስብጥር፤ 

ለሌሎች ችግሮች መንስዔ ከመሆን፣ ከማባባስ እና መፍትሄ ከማፈላለግ አንፃር አንዱ ችግር 

ከሌሎቹ ጎልቶ የሚወጣ ስለሆን።  

በ1990 ዓ.ም የወጣውን የጥ.አ.ተ ልማት ስትራቴጂ ብንመለከት፤ ከፍተኛ የገበያ ችግር፣ የመስሪያ 

ካፒታል እጥረትን፣ እና የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግር ለዘርፉ ተቋማት እድገት ማነቆ የሆኑ ቁልፍ 

ችግሮች እንደሆኑ ይጠቅሳል።14 በተመሣሣይ ወቅት በሌሎች ታዳጊ ሀገራት ውስጥ የተሰሩ ሰባ-

ዘጠኝ (79) ጥናቶችን በማመሳከር የተዘጋጀ አንድ የዳሰሳ ፅሁፍ15 ከላይ ከተጠቀሱት ሦስት 

መሰረታዊ ችግሮች በተጨማሪ፣ የሥራ አመራር ችግር እና ኋላ-ቀር የቴክኖሎጂን በዋና ችግርነት 

ያካትታል። እነዚህን እና ሌሎች የጥናት ውጤቶችን16 በመዳሰስ ለዘርፉ ተቋማት እድገትና 

መስፋፋት ማነቆ የሆኑ ችግሮች በዋናነት አምስት ሲሆኑ፣ እነሱም፡- 1) ከፍተኛ የገበያ ችግር 

(እጥረት)፣ 2) የመስሪያ ካፒታል እጥረትን፣ 3) የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግር፣ 4) የሥራ አመራር 

ችግር፣ እና 5) ኋላ-ቀር የቴክኖሎጂ ናቸው።  

ጥ.አ.ተ በመጀመሪያዎቹ የእድገት ደረጃዎች ላይ ሳሉ ከገበያ እና ፋይናንስ እጥረት ጋር የተያያዙ 

ችግሮች የሚያጋጥሟቸው ሲሆን የእድገት ደረጃቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስትራቴጂካዊ እና 

ውስብስብ የሆኑ ችግሮች ይገጥሟቸውል።17 ስለዚህ፣ ተቋሙ ከአንዱ የእድገት ደረጃ ወደ ቀጣዩ 

የእድገት ደረጃ ሲሸጋገር ችግሮቹም አብረው እንደሚቀየሩ እና የበለጠ ውስብስብ ይሆናሉ። ከዚህ 

ወጣ ባለ መልኩ፣ ተምቲም እና ፓነሲሪ ደግሞ የገበያ ችግር በእራሱ እንደ ችግር የሚወሰድ 

ሳይሆን በክህሎት፣ መረጃ፣ ወይም በሌሎች ግብዓቶች እጥረት ምክኒያት የሚከሰት እንደሆነ 

ይጠቅሳሉ።5  

የጥ.አ.ተ እድገት ማነቆ የሆኑ ችግሮች ከእድገት ደረጃቸው ጋር አብረው መቀየራቸው እንዳለሆኖ 

ተቋሙ ከአንድ ደረጃ ወደ የሚቀጥለው ደረጃ ሊሸጋገር የሚችለው በመጀመሪያው ደረጃ ላይ 

ያጋጠሙትን ቁልፍ ችግሮች መፍታት ከቻለ ብቻ ነው። በዚህ ምክኒያት፣ ከላይ ከተጠቀሱት ዋና 
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ዋና ችግሮች ውስጥ ቁልፍ የሆነውን ችግር በመለየት እና የተቋማቱን አቅም ለዚህ ችግር ዘላቂ 

መፍትሄ ሊያስገኝ በሚያስችል መልኩ አቅማቸውን በመገንባት ለዘርፉ የሚደረገው ድጋፍ የበለጠ 

ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል።   

4.2 ሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች 

በኢትዮጲያ እና በሌሎች ታዳጊ ሀገራት ያሉ ጥ.አ.ተ ከላይ ከተጠቀሱት አምስት ዋናዋና ችግሮች 

ውስጥ ለተቋማቱን እድገትና መስፋፋት ማነቆ የሆነው ቁልፍ ችግር የቱ ነው? በተለየ መልኩ 

ጉዳዩን በጥልቀት የመረመሩና ብዛት ያላቸውን በዘርፉ ምሁራን የተሰሩ ጥናታዊ ሥራዎችን 

በማመሳከር ለጥያቁው መልስ መስጠት ይቻላል። ለዚሁ ተግባር ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ 

የቀረቡ የጥናት ውጤቶችን ለመዳሰስ የተሞክሯል። ሩብ ክፍለ ዘመን ወደኋላ መሄድ ያስፈለገበት 

ዋና ምክኒያት በአሁኑ ግዜ ከፍተኛ ወይም መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት አሁን ኢትዮጲያ ካላት 

የእድገት ደረጃ ላይ በነበሩብት ወቅት ዘርፉን እንዴት መለወጥ እና አሁን ካለበት ደረጃ ማድረስ 

እንደቻሉ መረዳት ስለሚያስችል ነው።   

የመጀመሪያው እ.ኢ.አ በ1980 ዓ.ም ለዘርፉ ተቋማት እድገት በተለየ መልኩ ማነቆ የሆኑ ቁልፍ 

ችግሮችን ለመለየት በአለም-ባንክ፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የአለም-አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት 

ድጋፍ የተሰሩ ጥናቶችን እና በሌሎች የተለያዩ መድረኮች የቀረቡ ጥናታዊ ፅሁፎችን በመዳሰስ 

በኢ-ናማኪ የቀረበው የጥናት ውጤት ነው።18 የተለያዩ ጥናታዊ ሥራዎችን ካመሳከረ በኋላ የሥራ 

አመራር ችግር እና ኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ በታዳጊ ሀገራት የሚገኙ ጥ.አ.ተ ‘መዋቅራዊ ችግሮች’ 

እንደሆኑ ገልጿል። እነዚህ ሁለት መዋቅራዊ ችግሮች ያለ ምንም ልዩነት በሁሉም ታዳጊ ሀገራት 

በሙሉ ከጥ.አ.ተ ወድቀት ጀርባ እንዳሉ ይጠቅሳል። 

ሌላኛው ደግሞ ሶኖቤ እና ኦትሱካ እ.ኢ.አ ከ1999 እና በ2004 ዓ.ም በተለያዩ ታዳጊ ሀገራት 

ያካሄዷቸው ጥናቶች ናቸው። በተለይ በክለስተር ኢንድስቱሪ ልማት ዙሪያ ኢሲያ እና አፍሪካን 

ባነፃፀሩበት ጥናታቸው እንዳስቀመጡት፣ ከሌሎች የታዳጊ ሀገራት ጋር ሲነፃፀር፣ በአፍሪካ አዲስ 

ወደ ገበያ የገቡ ተቋማት ሆኑ ነባር ተቋማት እድገታቸው አዝጋሚና ቀጣይነት እንደሌለው 

ያብራራሉ። ከዚህ በተጨማሪ፣ የተቋሙን እድገት እና መስፋፋት ለማፋጠን የሚደረግ ተጨማሪ 

ኢንቨስትመንት በትርፋማነት ላይ የሚያመጣው ለውጥ በጣም ትንሽ እንደሆነ ይገልፃሉ። ለዚህም 

በዋና ምክኒያትነት የተጠቀሱት ነገር፣ እንደ አዲስ የተቋቋሙትም ሆኑ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት 

የተደረገላቸው ነባር ተቋማት ምርት እና የአመራረት ሂደት በኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ እና በሥራ 

አመራር ችግር የተተበተበ መሆኑ ነው።19  
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ከላይ የተጠቀሱት የጥናት ውጤቶች እንደሚያሳዩት ሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች ለዘርፉ ተቋማት 

እድገትና መስፋፋት ማነቆ የሆኑ ቁልፍ ችግሮች ናቸው። ሆኖም ግን፣ የዚህ ፅሁፍ አላማ “ቁልፍ” 

የሆነውን ችግር በመለየት፣ የድጋፍ አገልግሎቱ ይህን ችግር በመፍታት ላይ ማዕከል እንዲሆን 

ማስቻል ነው። በመሰረቱ ቁልፍ የሆነው ችግር ስል ለዘርፉ ተቋማትን እድገት እና መስፋፋት 

ማነቆ ከመሆን አንፃር ከፍተኛ ተፅዕኖ ያለው ችግር ለማለት ነው። አንደኛ ለጥ.አ.ተ እድገትና 

መስፋፋት ማነቆ ከመሆን አንፃር፣ ሁለተኛ አንዱ ችግር ከሌላኛው ችግር ጋር የሚኖረውን ስብጥር 

በማየት ከፍተኛ ተፅዕኖ ያለውን “ቀልፍ” ችግር መለየት ይቻላል።  

4.3. ከሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች “ቁልፉ-ችግር” የቱ ነው? 

በመጀመሪያ ከተዘረዘሩት አምስት ዋናዋና ችግሮች ውስጥ ሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች በተቋማቱ 

እድገት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ የሚያሳርፉ መሆናቸውን አይተናል። ከሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች 

ውስጥ፤ ከ’ሥራ አመራር ችግር’ እና ከ’ኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ ችግር’ በዘርፉ ተቋማት እድገት ላይ 

የጎላ ተፅዕኖ ያለው የትኛው ነው?  

ከዚህ ጋር በተያያዘ ሶኖቤ ከኦትሱካ፣ ሱዙኪ እና ናም ጋር በመሆን በፓኪስታን፣ ባንግላዲሽ፣ 

ቬትናም፣ እና ሌሎች የምስራቅ ኢሲያ ሀገራት ውስጥ “የምስራቅ ኢሲያ የክለስተር ኢንዱስትሪ 

ልማት ሞድል” በሚል ያካሄዱት ተከታታይ ጥናት ነው። የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው ከሆነ 

በተማሩ ባለቤቶች ወይም አስተዳዳሪዎች የሚመሩ የጥ.አ.ተ ምርት እና የአመራረት ሂደታቸው 

በዘርፈ-ብዙ የፈጠራ ሥራዎች የታገዘ እንደሆነና ፈጣን እድገት እንደሚያስመዘግቡ ይጠቅሳል። 

ከዚህ በተጨማሪ፣ በህንድ፣ ሜክሲኮ፣ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ፣ ፔሩ እና ሌሎች የማዕከላዊ አሜሪካ 

ሀገራት ውስጥ የተካሄዱ ጥናቶችን በመዳሰስ ውጤትን ትክክለኝነት ያረጋገጡ ከመሆኑም በላይ 

የተቋማቱ እድገት እና የፈጠራ ሥራዎቹ በቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ከመሰረታዊ ‘የሥራ 

አመራር ሥልጠና ትምህርት’ ጋር እንደሆነ ይጠቅሣሉ።20 

በኢትዮጲያ ያለው ሁኔታም በሌሎች ታዳጊ ሀገራት ከላው የተለየ አይደለም። ለምሣሌ ሙሉ 

ገብረይሱስ በጥናቱ እንዳረጋገጠው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቁ እና በከፍተኛ ትምህርት 

ቆይታ በነበራቸው ግለሰቦች የተመሰረቱ/የሚመሩ ጥ.አ.ተ ከሌሎች አንፃር ሲታይ ፈጣን እድገት 

እንደሚያሳዩ በማመልከት የሰው ሃብት ልማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የዘርፉን እድገት 

ለማፋጠን ወሳኝ እንደሆነ ይጠቁማል።13 በብሎም እና ቫን ሬኔን እ.ኢ.አ በ2003 ዓ.ም ብራዚል፣ 

ቻይናና ህንድን ጨምሮ በአጠቃላይ በአስራ ስድስት (16) ታዳጊ ሀገራት የሚገኙ ወደ ስድስት ሺህ 

(6000) ከሚጠጉ ተቋማት የተሰበሰበ መረጃ መሰረት፣ የአንድ ተቋም የሥራ አመራር ተግባራት 

ከተቋሙ የእድገት ደረጃ ጋር ጠንካራ የሆነ ተያያዥነት እንዳለው ይገልፃል።21 እንደ አሜሪካ እና 
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ካናዳ ባሉ ያደጉ ሀገራት የሥራ አመራር ተግባራት ወጥነት ያለው ሲሆን እንደ ቻይና እና ህንድ 

ባሉ ታዳጊ ሀገራት ግን የሥራ አመራር ተግባራት ልዩነት እንዳለቸው በተደጋጋሚ ጥናቶች 

አረጋግጠዋል። እነዚህን የጥናት ውጤቶች የበለጠ ወሳኝ የሚደረጋቸው፣ የሥራ አመራር ተግባራት 

ወጥ ሲሆኑ በተቋማት የምርታማነት ደረጃ ላይ የጎላ ልዩነት አለመኖሩ፣ የሥራ አመራር ተግባራት 

የጎላ ልዩነት ባለባቸው ቦታዎች ደግሞ ምርታማነት ላይ ልዩነት መኖሩ ነው። በእነዚህ የጥናት 

ውጤቶች ላይ በመመርኮዝ የሥራ አመራር አተገባበር ከተቋማቱ ምርታማነት ወይም ከተቋማቱ 

እድገት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ቁርኝት አለው ማለት ይቻላል።  

ጥ.አ.ተ የሚጠቀሟቸውን ቴክኖሎጂዎች፤ የመረጃና ግንኙነት እና የማምረቻ እና መገልገያ 

መሳሪያዎች ቴክኖሎጂ በማለት በጥቅሉ ለሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። በዚህ የቴክኖሎጂ ዘመን 

የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂዎች በዋናነት ጥ.አ.ተ ያለ ብዙ ወጣ-ውረድ ወደ አለም-አቀፉ የገበያ 

ሰብረው መግባት የሚያስችላቸው ምቹ አጋጣሚ ይፈጥራል። አዳዲስና የተሻሻሉ የማምረቻ 

መሣሪያዎችን እና የመገልገያ ዕቃዎችን መጠቀም ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻሉም በተጨማሪ 

የአለም-አቀፍ ደረጃዎችን ለሟሟላት ስለሚያስችላቸው ምርትና አገልግሎታቸው በአለም-አቀፍ 

ገበያ ተቀባይነት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።22 ስለዚህ የላቀ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መጠቀም 

የተቋማቱን ምርታማነት ያሣድጋል ማለት ነው። እንደዚሁም ኋላ-ቀር የቴክኖሎጂዎችን መጠቀም 

ለተቋማቱ እድገት ማነቆ ይሆናል።  

ከሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች በተቋማቱ እድገት ላይ የጎላ ተፅዕኖ ሊፈጥር የሚችለው ችግር የቱ 

ነው? ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው፣ ሁለቱም መዋቅራዊ ችግሮች ለተቋማቱ እድገት ወሳኝ 

ናቸው። በሚፈለገው ደረጃ ከተጠቀሙባቸው ተቋማቱን ያሣድጋሉ፣ ካልተጠቀሙባቸው ደግሞ 

ለእድገታቸው ማነቆ ይሆናሉ። ቁልፍ የሆነውን ችግር ለመለየት፣ ሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች እርስ-

በእርስ ያላቸውን ቁርኝት ማጤን አስፈላጊ ነው።  

አዳዲስና የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ጥ.አ.ተ ከአለም አቀፍ ገበያ ተጠቃሚ ከማድረጉ 

በተጨማሪ በሀገር ውስጥ ገበያ የበለጠ ተወዳዳሪሪ እንዲሆኑ ያስችላቸውል።23 ሆኖም ግን፣ ጥ.አ.ተ 

የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ለመስፋፋት ያለቸው ተነሳሽነት የተቋሙ 

ባለቤት/አስተዳዳሪ ስለቴክኖሎጂው ባለው ግንዛቤ እና አመለካከት የሚወሰን ነው።24 አዳዲስ 

ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ የማምረቻ እና መገልገያ መሳሪያዎች መጠቀም የተቋሙ ሠራተኞችን 

ስለአጠቃቀሙ ማሰልጠን፣ የተግባር ልምምድ ማድረግ እና በመሳሰሉት ተቋሙን ለተጨማሪ ወጪ 

የሚዳርጉ ስለሆነ ጥ.አ.ተ እነዚህን መሳሪያዎች ለመጠቀም ያላቸው ፍላጎት ዝቅተኛ ነው።25 ወጪ 

ለማውጣት ቸልተኛ መሆናቸው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዳይጠቀሙ ከማድረጉም በላይ 

ቢጠቀሙ እነኳን በሚፈለገው ደረጃ ዉጤታማ ሊሆን አይችልም።26  
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ከላይ ለማብራራት እንደተሞከረው በሁለቱ መዋቅራዊ ችግሮች መካከል ያለውን ቁርኝት 

በምናጠናበት ግዜ የኋላ-ቀር ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም ችግር በዋናነት በሥራ አመራር ችግር 

ምክኒያት የተፈጠረ፣ ወይም በእዚያ ምክኒያት የተባባሰ መሆኑን ነው። ስለዚህ፣ በጥ.አ.ተ እድገት 

ላይ ከሚያሳድሩት ተፅዕኖ አንፃር፣ እንዲሁም ሁለቱ ችግሮች እርስ-በእርሳቸው ባለቸው ስብጥር 

ሲታይ የሥራ አመራር ችግር የዘርፉ ተቋማት “ቁልፍ-ችግር” ነው እንደሆነ መረዳት ይቻላል።  

ስለዚህ፣ የሥራ አመራር ችግር እና ኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ እንደ ቁልፍ መዋቅራዊ ችግሮች የተጠቀሱ 

ቢሆንም ለአንድ ተቋም እድገትና መስፋፋት ማነቆ ከመሆን አንፃር ከፍተኛ ተፅዕኖ የሚፈጥረው 

“የሥራ አመራር ችግር” ነው። ስናጠቃልለው፣ አብዛኞቹ የጥ.አ.ተ የሚጠቀሟቸው ግብዓቶች፤ የሰው 

ሃይል፣ ፋይናንስ፣ ጥሬ ዕቃ፣ የማምረቻ መሳሪያዎች፣ የመለዋወጫ ዕቃዎች፣ አንዳንዴም መረጃ 

ጭምር፣ ሁሉም ግባዕቶች ችግር ያለባቸው፣ እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩት ወይም የተባባሱት ዋና 

ምክኒያት የዘርፉ ተቋማት ባለባቸው የሥራ አመራር ችግር ነው።34     

5. ‘የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት’ የሥራ አመራር ችግር 

5.1 ‘የሥራ አመራር ችግር’ ማለት ምን ማለት ነው? 

በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያካሄዱ የዘርፉ ምሁራን ‘የሥራ አመራር ችግር’ን በተለያዩ መንገዶች 

ለመግለፅ ይሞክራሉ። የመጀመሪያው የጥ.አ.ተ በሥራ አመራር ሂደት ውስጥ የሚዘወተሩ 

ክፍተቶችን በመግለፅ ችግሩን ለማሳየት መሞከር ነው። ለምሣሌ፣ ተምቲምና ፓንስሪ፣ ‘የሥራ 

አመራር ችግር ማለት በሥራ አመራር ትምህርት እና ሥልጠና፣ በስትራቴጂካዊ ራዕይና ግንዛቤ፣ 

በሰው ሃብት አስተዳደር፣ በተቋማዊ ልማት እና ውድድር ስልት ረገድ ያለ እጥረት ነው’ በማለት 

ይገልፁታል።5 ሁለተኛው መንገድ በጥ.አ.ተ የሚዘወተሩ የሥራ አመራር መርሆችን መሰረት 

በማድረግ ነው። ከዚህ አንፃር በጥ.አ.ተ ያለው የሥራ አመራር ሂደት በዘፈቀደ፣ በደመ-ነፍስ እና 

የአከባቢው ማህብረሰብ ግለሰባዊ ዕሴቶች ላይ የተመሰረተ፤ ዘመናዊ የሥራ አመራር መርሆች 

የማይተገበሩበት ነው።34 እነዚህ እይታዎች ‘የሥራ አመራር ችግር’ ዘመናዊ የአመራር መርሆችን 

እና ዜዴዎችን ባለመከተል ምክኒያት የሚከሰት ችግር ከማለት ባለፈ ችግሩ ግልፅና ወጥ በሆነ 

መልኩ አይገልፁም። ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ይቻል ዘንድ የችግሩ መንስዔ እና መፍትሄን 

በግልፅ ሊያሣይ በሚያስችል መልኩ ችግሩን መገለፅ እና መረዳት አስፈላጊ ነው።  

 

ባሬት እና ሜዬር አገላለፅ፣ የሥራ አመራር ችግር በተቋሙ ውስጥ እና/ወይም በተቋሙ 

ባለቤት/አስተዳዳሪ ላይ ያለ የአቅም ማነስ ነፀብራቅ ነው።35 ስለዚህ፣ የዘርፉ ቁልፍ ችግር ተቋማቱ 

ያላቸውን ሃብትና ንብረት በብቃት ለማስተዳደር እና ውጤታማ ሥራዎችን ለመስራት የሚያስችል 

የሥራ አመራር አቅም ማነስ ነው። ይህ ስለ ችግሩ ግልፅ የሆነ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል 
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ከመሆኑም በላይ የችግሩን መንስዔ እና መፍትሄን በግልፅ የሚጠቁም ነው። ይህን በተመለከተ 

ሄሬራ የተባለው ፀኃፊ ‘ችግሩም አንድ ዓይነት መፍትሄውም ያው አንድ ነው36 በማለት የሥራ 

አመራር አቅም ማነስ ለጥ.አ.ተ እድገት ማነቆ የሆነ ቁልፍ ችግር ስለሆነ መፍትሄውም ይሄን በዚህ 

ረገድ አቅማቸውን መገንባት እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ገልፆታል።  

 

5.2  በጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ‘የሥራ አመራር ችግር’ ልዩ ባሕሪይ 

ማንኛውም ዓይነት ተቋም በመሰረቱ አስተዳደራዊ ድርጅት ነው። በመሆኑም ከሁሉም 

አገልግሎቶች በተለየ እያንዳንዱ ተቋም የሚያስፈልግ ነገር ቢኖር የአስተዳደርና የሥራ አመራር 

አገልግሎት ነው።28 ማንኛውም ተቋም ወይም ድርጀት ሲቋቋም የሚያከናውነውን ተግባር በመለየት 

እና ለዚያ የሚያስፈልግውን ሃብት በማዘጋጀት ነው። ከዚህ ውጪ አንድ ተቋም ሊቋቋም አይችልም 

ወይም ደግሞ እንደ ድርጅት መንቀሳቀስ አይችልም። አንድ ድርጅት የሚቋቋመው የሚያከናውነው 

ሥራ በመኖሩ ምክኒያት እንደመሆኑ መጠን ሥራውን መምራት የግድ ያስፈልጋል። ሥራው ያለ 

ምንም ዓይነት ግብዓት ውጤት ሊሰጥ ስለማይችል ለዚያ የሚውል ሃብት ያስፈልጋል፤ ይሄን ሃብት 

ደግሞ ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል ማስተዳደር ያስፈልጋል። ስለዚህ፣ አንድ ተቋም እንደ ድርጅት 

በተቋቋመበት ቅፅበት የአስተዳደር እና ሥራ አመራር አገልግሎት ያስፈልገዋል። እንደዚሁም፣ 

ተቋሙ ሥራውን ማከናዎን፣ ሃብቱን ተቆጣጥሮ ለታሰበለት አላማ ማዋል የሚችለው ይህ 

አገልግሎት እስካለ ድረስ ነው። ከዚህ በመነሣት፣ የአስተዳደር እና ሥራ አመራር ችግር እስካለ 

ድረስ ሥራው በአግባቡ ማከናዎን አይችልም፤ ያስቀመጠውን አላማ እና ግብ ማሳካት አይችልም፤ 

ተልዕኮው ሊፈፀም እንደማይችል ግልፅ ነው።   

በጥ.አ.ተ ውስጥ እድገት የሚመጣው በተቋማቱ ሣይሆን በተቋሙ ባለቤቶች/አስተዳዳሪዎች ነው። 

ግሬቭስ እና ቶማስ የተባሉ ምሁራን በጥናታቸው እንዳረጋገጡት ምርትና አገልግሎታቸውን 

ለአለም-አቀፉ ገበያ ለማቅረብ ክፍተኛ ተነሳሽነት ያላቸው ጥ.አ.ተ ለሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ 

ከሚያቀርቡ ተቋማት የተሻለ የሥራ አመራር አቅም አላቸው።28 ስለዚህ ኤክስፖርት ለማድረግ 

ተነሳሽነት ያላቸው ተቋማት የሥራ አመራር ብቃት እና ችሎታ ያላቸውን ሰዎች በመቅጠር፤ 

ከባለሞያዎች ድጋፍ እና ምክር በመቀበል፤ ዘመናዊ የሥራ አመራር ሂደት በመዘርጋት፣ ለምሣሌ፡- 

ስትራቴጂክ እቅድ ማዘጋጀት፣ የፋይናንስ ሪፖርት ማቅረብ፣ ጠቅላላ የአመራረት ሂደቱን 

በመቆጣጠር የምርት ጥራትን በመጠበቅ እና በመሳሰሉት ተግባራት የተሻለ አፈፃፀም እንዳላቸው 

ጥናጹ አረጋግጧል። አሁን ባለንበት የግሎባላይዜሽን ዘመን ጥ.አ.ተ በሙሉ አቅማቸው ለማምረት፣ 

በሀገር ውስጥ ገበያ ከዚያም በአለም-አቀፉ ገበያ ምርታቸውን ለማቅረብ ዋና ወሳኙ ነገር የተቋማቱ 

ባለቤቶች/አስተዳዳሪዎች አመለካከት ነው።24   
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ስለ ጥ.አ.ተ እድገት እና መስፋፋት የጠራ ግንዛቤ እንዲኖረን ከተፈለገ የተቋማቱ መስራቾች 

ወይም አስተዳዳሪዎች ስለ ‘እድገት’ ያላቸውን እምነት እና አመለካከት፣ ያንን ያዳበሩበት መንገድ፤ 

ተቋሙን ለማስፋፋት በሚወስኑበት ግዜ መረጃዎችን እንዴት እንደሚሰበስቡ እና ለውሳኔ 

የሚጠቀሙበት መንገድን ማወቅ ያስፈልጋል።29 ምክኒያቱም፣ እድገት የሚመነጨው ከተቋማቱ 

ሳይሆን ከባለቤቶቻቸው/አስተዳዳሪዎቻቸው ነው። ታዲያ ብዙ ግዜ፣ የተቋሙ ባለቤት ጥሩ ሥራ 

ፈጣሪ ይሆንና በሥራ አመራር ረገድ ግን አነስተኛ አቅም ኖሮት የተቋሙን የሥራ አካሄድ እና 

የሀብት አስተዳደር በበላይነት ስለሚቆጣጠር ቀጣይ እድገት ለማምጣት የሚያስፈልገውን ተጨማሪ 

እውቀት እና የአሠራር ልምድ ተቋሙ እንዳያዳብር መሰናክል ይሆናል።30  

ምርት እና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስፈልጉ የተሻሻሉ የአመራረት ዘዴዎችን መጠቀም 

አስፈላጊ ቢሆንም የተቋሙ ባለቤት/አስተዳደር ከለመደው የአሰራር ሂደት ውጪ ሥራዎችን 

እንዲሰሩ እስካልፈቀደ ድረስ ይህን መተግበር አይቻልም። ያለምንም ዓይነት የአሰራር ወይም 

የሥራ ለውጥ ምርት እና ምርታማነትን ማሳደግ አይቻልም። በአጭር አገላለፅ እድገት ማለት 

የምርታማነት መጨመር እስከሆነ ድረስ የተቋማቱ እድገት በባለቤቶቻቸው ወይም 

አስተዳዳሪዎቻቸው ፍቃድ እና ፍላጎት፣ እንዲሁም ስለ እድገት እና መስፋፋት ባላቸው የግል 

እምነት እና አመለካከት የሚወሰን ነው። በመሆኑም፣ ስለ ተቋማቱ እድገት እና መስፋፋት 

የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት ድጋፍ የተቋማቱን ባለቤቶች/አስተዳዳሪዎች የሥራ አመራር አቅም 

በመገንባት ላይ ማዕከል ያደረግ መሆን አለበት።      

በመካከለኛ እና ትላልቅ ተቋማት ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ተቀጥረው የሚሰሩ የተለያየ አቅም እና 

ችሎታ ያላቸው ሰዎች እንደመኖራቸው መጠን የድርጅቱ የሥራ አመራር እና አስተዳደር ሁኔታ 

በአንድ ግለሰብ ጥላ ስር አይደለም። ጥ.አ.ተን ልዩ የሚያደርጋቸው ባሕሪ ግን የተቋማቱ የሥራ 

አመራር እና አስተዳደር ሁኔታ ከተቋሙ ባለቤት ወይም አስተዳዳሪ አቅም ተለይቶ ሊታይ 

አለመቻሉ ነው።31 ጊልበርት እና ሎሎች ምሁራን እንደሚሉን፣ በጥ.አ.ተ ውስጥ እድገት እና 

መስፋፋት የሚወሰነው ጥሬ ዕቃ፣ ገበያ፣ እና የፋይናንስ አቅርቦት ስለ ተመቻቸ ሳይሆን 

የባለቤቱ/አስተዳዳሪው ስለ እድገት እና መስፋፋት ባለው አመለካከት እና እምነት ነው።32 ስለዚህ፣ 

ጥ.አ.ተ ዘላቂ የሆነ እድገት እንዲያስመዘግቡ ከተፈለገ የተቋማቱ ባለቤቶች/አስተዳዳሪዎች 

የተቋሙን እድገት እና መስፋፋት መምራት፣ ለተቋሙ እድገት ምቹ የሆኑ አጋጣሚዎችን መለየት፣ 

እንዲሁም ለመስፋፋት የሚያስፈልገውን ተጨማሪ ሀብት መጠን ማግኘት የሚያስችል የአመራር 

አቅም እና ችሎት እንዲኖራቸው ማስቻል የግድ ነው።33  
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 6. ለጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት የሚያስፈልጉ የሥራ አመራር ብቃቶች  

ጥ.አ.ተ ሊኖራቸው የሚገቡ የሥራ አመራር ብቃቶች ዙሪያ የተሰሩ የተለያዩ ጥናቶችን በመዳሰስ 

ለጥ.አ.ተ እድገት ወሣኝ የሆኑ ብቃቶችን በአራቱ መሰረታዊ የሥራ አመራር ተግባራት፤ በሰው 

ሃይል አስተዳደር፣ በድርጅታዊ አመራር፣ በምርትና ገበያ አመራር፣ እና በፋይናንስ አስተዳደር ስር 

በመከፋፈል ማስቀመጥ ይቻላል።27 ዝርዝሩ የዘርፉ ተቋማት ያላቸውን የሥራ አመራር ብቃቶች 

ለመዳሰስ፣ ለመገምገም እና በዚያ ረገድ ያለውን ክፍተት ለይቶ አስፈላጊውን የአቅም ግንባታ ሥራ 

ለመስራት ጠቃሚ ሆነ ስላገኙት፣ በመሰረታዊ የሥራ አመራር  ተግባራት ሥር ሊኖሩ የሚገቡ 

ብቃቶችን ለመጠቆም ያህል አንደሚከተለው ተዘርዝረዋል።  

ሀ) የሰው ሃይል አስተዳደር ብቃት  

 ብቃት ያላቸው ሠራተኞችን ወደ ድርጅቱ መሣብና ማቆየት፣  

 የሠራተኞ ቅጥር ሂደቱ ወጥና ብቃትን መሰረት ማድረግ፣ 

 ለሠራተኞች በቂ የሆነ ስልጠና መስጠት፣  

 ለሠራተኞች የሚሰጥ ማበረታቻ ከድርጀቱ አላማዎች ጋር ቁርኝት እንዲኖራቸው ማድረግ፣ 

 ለሠራተኞች በቂና ተወዳዳሪ ክፍያ፣ 

 በመንግስትና ሌሎች ተቋማት የሚሰጥ የድጋፍ አገልግሎትን መጠቀም 

ለ) ተቋም አመራር ብቃት 

 ግልፅና በበቂ ሁኔታ የተዘጋጀ ድርጅታዊ መዋቅር መኖር፣  

 የሥራ ድርሻን በግልፅ ለይቶ ማስቀመጥ፣  

 ከተቋሙ ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ የሥራ ባህል መፍጠር፣  

 የተቋሙን ስትራቴጂካዊ ዕቅድ ማዘጋጀት፣  

 የተቋሙን ራዕይ እና ተልዕኮ ማዘጋጀትና የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር ማድረግ፤  

 የተቋሙን አላማዎች ግልፅና በአጭሩ አዘጋጅቶ ለሁሉም ማዳረስ፤  

 ጠንካራ የሆነ አመራር ሲኖር፣ የቁጥጥር ሥረዓት መዘርጋት መቻል፤  

 የተግባር ዕቅድ ማዘጋጀት፣  

 ምርትና ምርታማነትን ማሻሻል የሚያስችሉ አዳዲስ ቴክኖሎጊዎችን መጠቀም። 

ሐ) የምርትና ገበያ አመራር ብቃት 

 ተቋሙ ማደግ የሚችልባቸውን ምቹ አጋጣሚዎች መፈለግ፣  

 አዳዲስ ምርት እና አገልግሎት መፍጠር፣  

 ምርት እና አገልግሎትን ማሻሻል፣  

 በቂ የሆነ የሽያጭ ሃይል መገንባት ወይም ግንኙነት መፍጠር፣  

 ስለ ደምበኞች ባሕሪና ፍላጎት በቂ የሆነ ዕውቀት፣  
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 ገበያ ተኮር መሆንና ከሌሎች ተቋማት ጋር ግንኙነት እና ጥምረት መፍጠር፣  

 ግልፅ የሆነ የወደፊት አቅጣጫ ማስቀመጥ 

መ) የፋይናንስ አስተዳደር ብቃት 

 በጀት የማዘጋጀት እና የገንዘብ ፍሰትን መቆጣጠር፣  

 በቂ የሆነ የፋይናንስ አቅርቦት፣  

 የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ ሂደት ሲኖር፣  

 የተቋሙን የፋይናንስ አቅምን በዝርዝር መረዳት መቻል፣  

 የወጪ ቁጥጥር ማድረግ  

ምንጭ:ባርቤሮ እና ሌሎች (2011)27* 
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አባሪ-1  

‘ባለ-አደራዎቹ’ የቴክኒክና ሞያ ማሰልጠኛ ተቋማት  

ከሁለት ሣምንት ቢፊት ይህን ፅሁፍ አጠር ባለ መልኩ በእንግሊዘኛ ቋንቋ፤ "the Incompetent 

TVETs Capacitating the Incapable MSEs” በሚል ርዕስ አቅርቤ ነበር። ከዚያ ጋር በተያያዘ 

ብዙ መልዕክቶች ደርሰውኛል። ብዙዎች አስተያየት “የፅሁፉ ርዕስ በጣም አወዛጋቢ” ነው የሚል 

ነበር። ከፌዴራል የቴክኒክና ሞያ ስልጠና ኤጄንሲ የሥራ ሃላፊዎች እና 'አማካሪዎች’ በስተቀር፣ 

ፅሁፉ በመወያያ መድረክ (aigaforum.com) የቀረበ እንደመሆኑ መጠን አከራካሪ ሆኖ ታዳሚው 

ሃሣብና አስተያየት እንዲሰጥ በሚል የተመረጠ መሆኑን በመነጋገር ከሁሉም ጋር መግባባት 

ችያለሁ።  

ከኤጄንሲው የሥራ ሃላፊዎች አቶ መንክር ተመስገን የሰጡትን መልስ አይቼዋለሁ። እኔ በፁሁፉ 

እና በኢ-ሜል ያነሣሁላቸውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ጭብጥ ባይኖረውም፣ እንደዚያ 

በሰለጠነ መንገድ አስተያየታቸውን በመስጠታቸው ሊመሰገኑ ይገባል። ሚያዚያ 15፣ 2006 ዓ.ም 

በአቶ ወንድዎሰን ክፍሉ ተፅፎ ከአምስት ቀን በኃላ (ሚያዚያ 20፣ 2006) በኢ/ር ፍቃዱ አስራት 

አማካኝነት ለአስር (10) ግለሰቦች እና ለትምህርት ሚኔስተር በኢሜል አድራሻ የተሰራጨ፣ 

እንዲሁም ለምሰራበት አምቦ ዩኒቨርሲቲ እና ለእኔ በግሌ (ስዩም ተሾመ) ግልባጭ ተደርጎ የደረሰኝ 

መልዕክት፣ እጅግ በጣም አሣፋሪ፣ የሞያ ሥነ-መግባር የጎደለው ፀያፍ ተግባር ከመሆኑም በላይ፣ 

በፍትሓ-ብሄር አንቀፅ ቁጥር 2044፤ እና በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አዋጅ ቁጥር 414/2004 መሰረት 

“በስም-ማጥፋት” ወንጀል የሚያስጠይቅ ተግባር ነው።  

የጥናታዊ ሥራዎችን በመዳሰስ እና ሌሎች የጥናት ውጤቶችን በአገኘሁት መድረክ ለማቅረብ 

እጥራለሁ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋም መምህር እንደመሆኔ ይሄ ሥራዬ ነው። የመንግስት መስሪያ 

ቤት ኃላፊዎች አንድን ግለሰብ ሥራውን በመስራቱ ብቻ ማንጓጠጥ እና ክብርና ስብዕናውን በሚነካ 

መልኩ መስደብ፣ ይህንንም በግለሰቦች እና በመስሪያ ቤቶች ደረጃ ማሰራጨት፣ …እንዲህ ያለ 

ተግባር የጨነገፈ እንጂ የጤኔኛ አዕምሮ ሥራ ሊሆን አይችልም። የመልዕክቱ ይዘት በፅሁፌ ውስጥ 

ካቀረብኩት ሃሣብ ጋር ፍፅም ተያያዥነት የሌለው፣ የግል ስብዕናዬን ለመንካት ታስቦ የተዘጋጀ 

ስለሆነ ለሚዲያ የሚመጥን አይደለም። ጉዳዩን በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ለማንሳት የተገደድኩት፣ ነገሩ 

የዚህን ፅሁፉ ይዘት እና አቀራረብ ለመቀየር መነሻ ምክኒያት ስለሆነኝ ነው። የእኔን ስም 

ለማጥፋት የፈጠኑት የሥራ ሃላፊዎች በሰለጠነ መንገድ መልስ መስጠት የሚችሉ ከሆነ 

በሚል ሰባት ጥያቄዎችን በማቅረብ ፅሁፌን እቋጫለሁ። 
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እንደሚታወቀው የጥ.አ.ተ ያሉባቸውን መዋቅራዊ ችግሮች በእራሳቸው መፍታት እስኪችሉ 

ድረስ የሰው ሃብት ልማት እና የቴክኖሎጂ እድገት ድጋፍ አገልግሎት በመስጠት፣ 

የተቋማቱን አቅም የመገንባት ኃላፊነት የተጣላው በቴክኒክና ሞያ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ 

ነው። የሆነው ሆኖ፣ የቴክኒክና ሞያ ማሰልጠኛ ተቋሞቻችን፤ 

1) ለሁለቱ የጥ.አ.ተ መዋቅራዊ ችግሮች፤ የሥራ አመራር ችግር እና የኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ 

ችግር ዘላቂ መፍትሄ መስጠት የሚያስችል ተቋማዊ አቅማቸውን ገንብተዋል?   

2) የድጋፍ ማዕቀፉ ከወጣበት 2003 ዓ.ም ጀምሮ ጥ.አ.ተን የዘመናዊ የሥራ አመራር እና 

የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መፍለቂያ ያደረጉ ዘንድ የተጣለባቸውን የሀገራዊ ‘አደራ’ 

በብቃት እየተወጡ ነው?  

3) ለጥ.አ.ተ እድገት ማነቆ የሆነው ቁልፍ ችግርን፣ ‘የሥራ አመራር ችግር’ን ለመፍታት 

በሚያስችል መልኩ በሰው ሃይል እና በማቴሪያል ተደራጅተዋል? 

4) የድጋፍ ማዕቀፉ ከወጣበት 2003 ዓ.ም ጀምሮ በንዑስ አንቀዕ 6 ውስጥ በተጠቀሱት 

የሥራ አመራር ብቃቶች አንፃር ምን ያህል ተቋማትን አብቅተዋል? 

5) ከጥ.አ.ተ እድገት ጋር አብሮ የሚቀየረውንና ይበልጥ እየተወሳሰበ የሚሄደውን የሥራ 

አመራር ችግርን በጥናት በመለየት ዘላቂ መፍትሄ መስጠት የሚያስችል ምን ያህል 

የሰለጠነ ባለሞያ አላቸው? 

6) ለዘርፉ ተቋማት ዘወትር የሚሰጠው የCEFE ስልጠና ምን ያህል ውጤታማ ነው? 

7) ለምን ያህል ጥ.አ.ተ የBDS እና KAIZEN ስልቶችን በመጠቀም ያሉባቸውን የጥራት 

እና የአመራረት ችግሮች ለያችሁ? ምን ያህሉስ በእነዚህ መንገዶች ሰልጥነው ጥራት 

ያለው ምርት እና አገልግሎት እንዲሰጡ አስቻላችሁ?.......  
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አባሪ-2 
በሚያግባባ ቋንቋ ጠይቀው በማያግባባ ቋንቋ ለሚናገሩ ለኢትዮጲያ ምሁራን! 

የዚህ ፅሁፍ አባሪ፣ በተለይ በማህበራዊ ሣይንስ ዘርፍ በሚሰሩ አብዛኞቹ ጥናታዊ ሥራዎች፣ 

‘በአባሪነት’ ስለሚያያዘው ‘የመጠይቅ ቅፅ’ ነው። ለምን ጥናታዊ ሥራዎችን በእንግሊዘኛ 

እንደምናዘጋጅ ለማስረዳት ጥሩ ምሳሌ ይሆናል።  

‘መጠይቅ’ በጥናቱ መፍትሄ ስለሚሰጠው 'ማህብረሰባዊ ችግር’ መረጃ ለመሰብሰብ እንዲቻል የጥናቱ 

ተሣተፊዎች በሚናገሩት ’ቋንቋ’ ይተረጎማል። ብዙውን ግዜ መጠይቅ በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቶ ወደ 

አከባቢው ቋንቋ ይተረጎማል። ነገር ግን፣ ከመጠይቅ በስተቀር፣ የጥናቱ መረሃ-ግብር፣ ትንታኔ፣ 

የጥናቱ  ውጤት፣ እንዲሁም በውጤቱ መሰረት የሚቀርበው የመፍትሄ/ውሳኔ ሃሣብ፤ በአጠቃላይ፣ 

ሁሉም የጥናቱ ሥራ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተሰርቶ ይቀርባል።  

ለምን? በአለም-አቀፍ ዕውቀት ላይ የምንጨምረው አዲስ ነገር ኖሮን ነው ወይስ ‘ለታላቋ እንግሊዝ’ 

የምናበረክተው ገፀ-በረከት ሆኖ ነው? እንደዚያም ከሆነ፣ እንግሊዝ በአንድ አመት 

የምታሳትማቸውን ጥናታዊ ሥራዎች እኛ ኢትዮጲያዊያን ‘ተመራማሪዎች’ ለመስራት 362 

ዓመታት ይፈጅብናል። እ.አ.አ ከ1995 እሰከ 2006 ዓ.ም ድረስ ኢትዮጲያዊ ምሁራን ተሰርተው 

ለህትመት የበቁ ጥናታዊ ሥራዎች ብዛት 2,689 ነው። እኛ በ10 ዓመታት ውስጥ ያሳተምነው 

ሦስት ሺህ አየሞላም፣ እንግሊዛዊያን ግን በአንድ ኣመት ውስጥ፣ በ2006 ዓ.ም ብቻ 97,904፣ 

አሜሪካዊያን ከ100,000 በላይ ጥናታዊ ሥራዎች ሰርተው ለህትመት አብቅተዋል። ስለእኛ 

ሕብረተሰብ ችግር ለፈረንጆች የምንሰራበት ምክኒያት ምንድን ነው? 37 

በሀገር ቤት ቋንቋ ጠይቆ - በባዕድ ሀገር ቋንቋ የሚመልስ አሰራር ‘ምን’ ይባላል? ሕብረተሰቡ 

የነገረን አጥንተን፣ አጠናቅረን፣ የደርስነበትን መደምደሚያ አብዛኛው ሕብረተሰብ በማይረዳው 

ቋንቋ ፅፈን፣ ጠርዘን ያቀረብነው ጥናታዊ ሥራ እንዴት
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