ንግዴ፡ ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት ቢሮ

ግብይትና የገበያ መረጃ አሰባሰብና አሰረጫጨት
(ሇገበያ

መረጃና ትንበያ ባሇሙያዎች ማሰሌጠኛ የተዘጋጀ)

ህዲር 2008 ዓ.ም.
ባህር ዲር
0

መግቢያ
በምርት እዴገትና በኢኮኖሚ የሊቀ ዯረጃ ሊይ መዴረስን ሉወስኑ ከሚችለ በርካታ ምክንያቶች
ውስጥ አንደና ዋነኛው ተጠቃሽ ጉዲይ ቀሌጣፋና ዘመናዊ እንዱሁም ሁለንም በየዯረጃው
ተጠቃሚ ሉያዯርግ የሚችሌ የግብይት ስርዓት መኖር ነው፡፡ በማንኛውም ሁኔታና መጠን
የተመረተ ምርት በተፈሇገው መሌኩ ገበያ ማግኘት ካሌቻሇ እንዱሁም ሸማቹ ህብረተሰብም
የሚፈሌገውን ምርትና አገሌግልት በተመጣጣኝ ዋጋ አግኝቶ ኑሮውን በአግባቡ ሉመራ
የሚችሌበት ሁኔታ ካሌተፈጠረ ሃገራዊ ሌማቱ ሊይ እንቅፋት መፍጠሩ አይቀሬ ነው፡፡ ይህም
በመሆኑ የግብይት ሌማቱ ሇአንዴ ሃገር ኢኮኖሚ ዋነኛ አንቀሳቃሽ ሞተር ነው ብል መጥቀስ
ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም በዚህ ዘርፍ እምርታዊ ሇውጥ መመዝገብ ይቻሌ ዘንዴ መንግስት ሇዘርፉ ትኩረት
በመስጠት ከክሌሌ እስከ ወረዲ ዴረስ የግብይት መዋቅር ዘርግቶ በየጊዜውም አስፈሊጊውን
የአቅም ግንባታ ስራዎችን በመስራት በዘርፉ ተጨባጭ ሇውጥ ይመጣ ዘንዴ ያሊሳሇሰ ጥረት
በማዯረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡
ከዚህም ባሻገር

የአመራር አካሊቱን ክህልትና ግንዛቤ ሉያዲብር የሚችለ አጫጭር የግንዛቤ

ማስጨበጫ መዴረኮችን በመፍጠር የጋራ ግንዛቤ መፍጠር የቻሇ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት
ሇሚሰጠዉ

የገበያ

መረጃና

ትንበያ

ባሇሙያዎች

እንዱሁም

ኢንፎርሜሽን

ባሇሙያዎች ስሇ ገበያ መረጃ አሰባሰብባ አሊሊክ ሊይ ከሚሰጠዉ ስሌጠና

ቴክኖልጂ

ጋር በማያያዝ ሇመነሻ

እዉቀትነት እንዱሁም ተያያዥነት ያሊቸዉን ተግባሮቻችንን በማስጨበጥ በጋራ ርብርብ
የግብይት ሌማትን ግብ ማሳካት ይቻሌ ዘንዴ ይህ

የስሌጠና ጽሁፍ

ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ ፡፡

የስሌጠናዉ ዓሊማ ፡- በግብይት ሌማት ተግባራት ዙሪያ የዞን የወረዲና የከተማ አስተዲዯር
የመረጃ ባሇሙያዎችን

እዉቀትና ክህልት በማሳዯግ የተቋሙን አቅም ማጎሌበት ነዉ፡፡

ግብ ፡- በግብይት ሌማት ዙሪያ በየዯረጃዉ ሇሚገኙ የገበያ መረጃና ትንበያ ባሇሙያዎች ስሌጠና
በመስጠት

የገበያ

ዋጋ

መረጃ

አዯረጃጀትና

አሊሊክ

ተግባር

በሙለ

ግንዛቤና

በእዉቀት

እንዱመሩት ማስቻሌ ነዉ፡፡
1

የሚጠበቅ ዉጤት ፡- ከዚህ ስሌጠና በኋሊ የዞን የከተማና የወረዲ የገበያ መረጃና ትንበያ
ባሇሙዎች በግብይት ሌማት ጽንሰ ሃሳብና የገበያ ዋጋ መረጃ

በአግባቡ ማሰባሰብና ሇዉሳኔ

ዝግጁ ማዴረግ የግብይትን ግብ ሇማሳካት ያሇዉን ጉሌህ ሚና በሚገባ እንዱገነዘቡትና
ወዯተጨባጭ ተግባር እንዱገቡ የሚያነሳሳ ይሆናሌ ተብል ይታመናሌ ፡፡

ክፍሌ አንዴ
የግብይት ሌማት መሰረታዊ
የገበያ እና

1.1.

ጽንሰ ሃሳቦች

የግብይት ሌማት ምንነት

ትርጉም፡ገበያ /Market /፡

ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች ምርትና አገሌግልቶችን ሇመሇዋወጥ ካሊቸው ፍሊጎትና
የመግዛት አቅም በመነሳት ፍሊጎታቸውን ሇማርካት የሚያስችሊቸዉ ሌዉዉጥ ሇማዴረግ
የሚገናኙበት ቦታ (ተቋም) ነዉ ፡፡



ከዚህ በተጨማሪም ገበያ ሲባሌ የግዳታ ገዥና ሻጭ በቀጥታ የሚገናኙበት ቦታን ብቻ
ሳይሆን

በተዘዋዋሪገዥና

የሚችለባቸዉ

ሻጭ

በአካሌ

ሳይገናኙ

በየአካባቢያቸዉ

ሆነዉ

ሉገበያዩ

ሌዩ ሌዩ ቴክኖልጅዎችን (internet marketing , telephone line)

ሁለ ገበያ በሚሌ የጠቀሳለ :: ሇምሳላ፡ ገዥና ሻጭ በአካሌ ሳይገናኙ በስሌክ
በኢንተርኔትና

በላልች

የመገናኛ

ቴክኖልጅዎችን

ተጠቅሞ

ግብይት

ሉያካሂደ

customers)

ምርትና

ስሇሚችለ እንዯ ገበያ ይቆጠራሌ ፡


በላሊ

ትርጉሙ

ገበያ

ማሇት

በወቅቱ

(current

actual

አገሌግልትን በመፈሇግና በማግኘት ሊይ ያለ ዯንበኞች እንዱሁም የወዯፊት ታሳቢ
ዯንበኞችን ( potential customers)

ያጠቃሌሊሌ ፡፡
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1.2.

የገበያ አይነቶች( types of market )

የተሇያዩ መስፈርቶችን መነሻ በማዴረግ ገበያን በተሇያዬ መሌኩ ከፋፍል ማየት ይቻሊሌ ::
1. ገበያው ያሇበትን አካባቢ መነሻ በማዴረግ (location) :1) የአካባቢ ገበያ (local market) ፡- ይህ የገበያ አይነት በአካባቢው ያሇው
የፍሊጎትና የአቅርቦት መጠን ዉስን የሆነበትና ገዥዎችና ሻጮች በዚያው ምርቱ
ባሇበት አካባቢ ብቻ ተወስነው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ፡፡ ሇምሳላ፡- አትክሌት ፣
ወተት፣ አበባ ፣ ዓሳ ወዘተ…
2) አገር አቀፍ ገበያ /national market/ ፡- የፍሊጎና የአቅርቦት ሁኔታ ከአካባቢም
ወጣ ብል በአገር አቀፍ ዯረጃ የሰፋ ከሆነ ፡፡ ሆኖም በልካሌ ማርኬት

የሚገኙ

ምርቶችን ሳይበሊሹ ማቆየት የሚቻሌበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሀገራዊ ገበያ ሊይ
ሉስተናገደ ይችሊለ፡፡
ምሳላ፡- ስንዳ፣ ስኳር፣ መዴሀኒት ወዘተ ያጠቃሌሊሌ፡፡
3) አሇም አቀፍ ገበያ /international market/ ፡- የዚህ አይነት ገበያ የምርቱ
ፍሊጎትና አቅርቦት አገራትን አቆራርጦ በአገር ዯረጃ ግብይቱ የሚካሄዴ ሆኖ
ሲገኝ ነው ፡፡ ሇምሳላ፡- የወርቅ ግብይት፣ ኤላክትሮኒክስ ፣ የማዲበሪያ ግብይት፣
የኢትዮጵያ ቡና ወዯ ውጪ ሂድ ሲሸጥ ወዘተ … ያጠቃሌሊሌ ፡፡
2. በውዴዴር

ባህሪዉ ( on the basis of competition )

ይህ የገበያ አይነት ሇሁሇት ዋና ዋና ክፍልች የተከፈሇ ሲሆን፡ Perfect competitive market :- ይህ የገበያ አይነት ገዥዎችና ሸጮች መካከሌ
ሙለና ጤናማ የሆነ የውዴዴር ስርዓት የሚከተለበት የገበያ አይነት ነው

፡፡ ሻጩ

ዋጋን የመወሰን አቅም የላሇዉ ሲሆን ሻጭም ገዢም ገበያው በሰጠው ዋጋ ተቀብል
ገበያው እንዯሰጠው/ የሚገበያይበት የገበያ አይነት ነው፡፡ ሇምሳላ፡- በየአካባቢው
በሰፊው

የሚመረት

የአርሶ

አዯሩ

ምርት፤

ጤፍ፣

በቆል፣

የእንስሳት

ወዘተ

ይመሇከታሌ፡፡
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 Imperfect competitive market :- በዚህ የገበያ አይነት በገዥና በሻጭ መካከሌ
ጤናማ

የሆነ

ውዴዴር

የላሇበትና

የጥቂቶች

ብቻ

ገበያዉን

ተቆጣጥረዉ

ተጠቃሚነታቸዉ የጎሊበት ነዉ ፡፡
ይህ የገበያ አይነት አራት መሌኮች ያለት ሲሆን እነዚህም፡- Monopoly market:- አንዴ
አቅራቢ ብቻ ገበያውን የተቆጣጠረበት ፣Duopoly market :ያለበት ፣ Oligopoly market :-

ሁሇት ሻጮች ብቻ

ጥቂት ሻጮች በገበያዉ ሊይ ያለበት ፣Monopolistic

competitive market:-ሇተመሳሳይ

ወይም ተቀራራቢ /ተተካኪ/ ምርቶችን

በርካታ

አቅራቢዎች የሚያቀርቡበት ገበያ ነዉ ፡፡
3. በሚገበያዩት የምርት መጠን ( volume of business)
1) ጅምሊ ገበያ (wholesale market) :- ከፍተኛ መጠን ያሇው ምርት ከአምራቾች
የሚገዛበትና መሌሶ ሇቸርቻሪዎች የሚሸጥበት ገበያ
2) ችርቻሮ ገበያ /retail market / ፡- ይህ ገበያ መጠነኛ የሆኑ ምርቶችን
በቸርቻሪዎች

አማካኝነት

በቀጥታ

ሇመጨረሻ

ተጠቃሚዎች

(consumers)

የሚሸጥበት ገበያ ነው
4. በሚሸጠው


የምርት ሁኔታ፡

የሸቀጣሸቀጥ ገበያ /commodity market /፡- ይህ ገበያ የምግብ ነክና የኢንደስትሪ
ምርቶች ሇአብነት ሌብስ፣ የቤት ቁሳቁስ፣ ሳሙና፣ አትክሌትና ፍራፍሬ የመሳሰለት
የሚሸጡበትና የሚገዙበት ገበያ ነው



የፋይናንስ ገበያ / financial market /፡- በዚህ ገበያ ሊይ ገንዘብን፣ ፣ የንግዴ ሌውውጥ
ሰነድች (commercial paper) ፣ የቦንዴ (Bond) ሽያጭ ተያያዥነት ያሊቸው ሰነድች
ሌውውጥ የሚካሄዴበት የገበያ አይነት ነው፡፡

5. የሻጮች ቋሚ የመገበያያ ቦታን መሰረት ያዯረገ (seller’s position ):የመጀመሪያ ዯረጃ (primary market)፡ ምርቱ ከአምራቹ በቀጥታ ሇጅምሊ ነጋዳው
የሚሸጥበት ገበያ ነው፡፡
የሁሇተኛ ዯረጃ (secondary market) :- በጅምሊ ነጋዳው አማካኝነት የተገዙ
ምርቶች ሇቸርቻሪዎች የሚሸጡበት ገበያ ነው፡፡
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ሶስተኛ

ዯረጃ

(terminal

market)

:- ይህ

ገበያ

ቸርቻሪዎች

ሇመጨረሻ

ተጠቃሚው /ኮንሲዉመር/ ምርቱን የሚሸጥበት ገበያ ነው፡፡
6. በቁጥጥር መጠኑ (on the basis of control)


የመንግስት ቁጥጥር ያሇበት ገበያ (regulated market) :- የመሸጫና የመግዣ ዋጋ
ቁጥጥር የሚዯረግበት

የገበያ አይነት ነው፡፡ ምሳላ፡- በአሁኑ ሰዓት ዘይት፣ ስንዳ፣

ስኳር የመሳሰለትን በመንግስት ዴጋፍ የሚመጡ በመሆኑ በመንግስት የዋጋ ተመንና
ቁጥጥር ይሸጣለ፡፡


የመንግስት ቁጥጥር የላሇበት (nonregulated market) :- ገበያው የማንም ጣሌቃ
ገብነት የላሇበትና በነጻ ዉዴዴር የሚገበያዩበት ፣ የምርት ዋጋም በአቅርቦትና በፍሊጎት
ሊይ ብቻ ተመስርቶ የሚወሰንበት የገበያ አይነት ነው፡ ፡

ከሊይ የተጠቀሱት በሌዩሌዩ መላኩ የተከፋፈለ የገበያ ዓይነቶችን በመጠቀም ገዥና ሻጭ
በቀጥታ ፊት ሇፊት በመገናኘት ወይንም ሌዩ ሌዩ ኢንተርኔት ግብይት በመጠቀም በአካባቢ ፣
በአገር አቀፍም አሇም አቀፍ ገበያዎችን በመጠቀም መገበያየት ይቻሊሌ ፡፡

የግብይት ሌማት ምንነት
ግብይት /marketing / ፡ ማሇት ዯንበኞችን
ፍሊጏቶችን

ሇይቶ

የዯንበኞችን

ሇማርካት ምርትና አገሌግልትን በተፈሊጊዉ

ፍሊጏቶች ማወቅና

ቦታ ጊዜ መጠን እና ጥራት

በማቅረብ ትርፍ ሇማግኘት የሚዯረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ነዉ ፡፡
ስሇ ግብይት ስናነሳ አንዴ ምርት/አገሌግልት ከተመረተበት ቦታ እና እሇት አንስቶ የመጨረሻዉ
ተጠቃሚ ሊይ እስከሚዯርስ ዴረስ በርካታ ሂዯቶችን የሚያሌፍ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ ምርት
ማምረት (product) ( ምን ዓይነት ምርት?

በእንዳት ዓይነት የአመራረት ስሌት? እንዱሁም

ሇማን ማምረት አሇብኝ? ) የሚለ ጥያቄዎችን ሉመሌስ የሚችሌ እንቅስቃሴ ከማዴረግ ጀምሮ
ምርቱ ከተመረተ በኋሊ አዋጪ በሆነና ዯንበኛን በማያሸሽ መሌኩ በምን ያህሌ ዋጋ መሸጥ
እንዲሇበት (price) ወስኖ ወዯስራ መግባት እንዱሁም የተመረተዉ ምርት የት አካባቢ ተጓጉዞ
መከማቸትና
አስተማማኝ

መሸጥ(መሰራጨት)(
ገበያን

በዘሊቂነት

placement)

በሁለም

እንዲሇበት

አካባቢዎች

ሊይ

በመወሰን
ሇማግኘት

ከዚህም
እንዳት

ባሻገር

ምርትንና

አገሌግልቱን ማስተዋወቅ (promotion) ( ምርቱ የት እንዯሚገኝ ? በምን ያህሌ ዋጋ
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እንዯሚገኝና የምርቱና የአገሌግልቱ ጥራትና የአቅርቦት ቅሌጥፍና በማካተት ) ዋነኛ የግብይት
ተጠቃሽ ተግባራት ናቸዉ ፡፡
ከዚህ አኳያ በግብይት እንቅስቃሴ ውስጥ ዋነኛ ተጠቃሽ ሉሆኑ የሚገባቸውና ማንኛዉም
የቢዝነስ ተቋማት በውስጥ አሰራራቸዉ ሉፈጽሟቸው የሚገቡና
ኢንደስትሪና ገበያ ሌማት

በዯረጃዉ ያለ የንግዴ

ቢሮ ባሇሙያዎችና አመራሮችም ከሊይ የተጠቀሱት ጉዲዮች

በአግባቡ እንዱተገበሩና ምርትና አገሌግልት አቅራቢዎችም ሆኑ አጠቃሊይ የግብይት ተዋንያን
በየዯረጃዉ ተጠቃሚ ሉያዯርግ የሚያስችሌ አሰራር እንዱዘረጋ ክትትሌና ዴጋፍ የሚሹ ጉዲዮች
ስሇሆኑ ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርበዋሌ፡፡
1.3.

የግብይት ጽንሰ - ሃሳብ እዴገት

ግብይት እንዯ አሁኑ በዘመናዊ መሌክ ተግባራዊ መሆን ከመጀመሩና በተሇያዩ የእዴገት
ዯረጃዎች ከመሸጋገሩ በፊት ከሰዉ ሌጆች ዕሇት ከዕሇት ኑሮና

እዴሜ ጋር ቁርኝት ያሇዉ

ተግባር ሲሆን

ከየት ተነስቶ የት እንዯዯረሰ

የቅርብ ጊዜ ታሪኩን መነሻ በማዴረግ አስተሳሰቡ

የሚያሳዩ የግብይት
i.

ጽንሰ ሃሳብ

እዴገትን ከዚህ በታች እንመሇከታሇን ፡፡

production concept እንዯ ኤሮፓዉያን አቆጣጠር በ 1920ዎቹ አካባቢ መሰረታዊ
የፍጆታ ምርቶች ብቻ በሚመረቱባቸዉና የህብረተሰቡ ላልች ፍሊጎቶችን ሇማሟሊት
ጥረት በማይዯረግበት ዘመን የግብይት ሂዯቱ ሲጀመር
ያተኮረና

በየአካባቢዉ

የሚንቀሳቀሱ የምርት

ያሇዉን

የህዝቡን

ተጨማሪ

ምርት በማምረት ሊይ ብቻ
ፍሊጎት

ሇማሟሊት

አሌመዉ

አቅራቢዎች በማይታዩበት ወቅት የነበረዉ የግብይት ተግባራት

እንቅስቃሴ ነዉ፡፡
የምርት ተጠቃሚዉ ህብረተሰብም በሰፊዉ እየተመረተ በመጠነኛ ዋጋ

እየቀረበ ያሇ

ምርትን ሇመግዛት ፍሊጎት የሚያሳይበት አስተሳሰብ ነዉ ፡፡
ii.

product concept : በዚህ የግብይት ጽንሰ ሃሳብ የእዴገት

ዯረጃ ሊይ

የምርት

አቅራቢዎች ቁጥር በጨመረ ቁጥር ዉዴዴሩ የሊቀ ስሇሚሆን የምርት ተጠቃሚዉ
ህብረተሰብ

በጥራት ሊይ በማተኮር ሇመግዛት የሚወስንበት

የሚመረተዉም ምርት

ጥራቱን የጠበቀ እንዱሆን አምራቹ ትኩረት ያዯረገበት ነዉ ፡፡
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iii.

Selling concept ፡ ከ1930ዎቹ አካባቢ ጀምሮ በተወሰኑ ምርቶች ሊይ የገበያ ሊይ
ፉክክሩ እያዯገ በመጣበትና የህዝቡም የምርት ፍሊጎት ከፍ ባሇበት ሁኔታ ማምረት ሊይ
ብቻ ያተኮረ ሳይሆን የተመረተው ምርት እንዳት መሸጥ እንዲሇበት ጭምር ትኩረት
ያዯረገና

ምርቱን

በማስተዋወቅ

ሊይ

ተመስርቶ

የሽያጭ

መጠኑን

የሚያሳዴግበት

አስተሳሰብ ነዉ ፡፡ በዚህ አስተሳሰብ ዘመን የምርቱ ተጠቃሚም በከፍተኛ ሁኔታ
እየተዋወቀ ያሇን ምርት ሇመግዛት የሚነሳሳበት ሁኔታ አሇ ፡፡
iv.

marketing concept ፡-

ከ1950ዎቹ ጀምሮ በገበያ ሊይ በጣም በርካታ አይነት ምርቶች

ብቅ ማሇት የጀመሩበትና ውዴዴሩ እያዯር የጨመረበት ዘመን ስሇነበር ህብረተሰቡ
የፈሇገውን አማርጦ የመግዛት አማራጭ ስሇተፈጠረሇት የራሱን ፍሊጎት ሉያረካው
የሚችሇውንና

የሚመቸውን ምርት ሇይቶ መግዛት በመጀመሩ የንግዴ ዴርጅቶቹ

ምርትን ከማምረት በፊት የህዝቡ ፍሊጎት ምን መሆን እንዲሇበት አስቀዴመው አጢነው
በዚህ ሊይ መሰረት ያዯረገ ምርት ማምረትና መሸጥ የተጀመረበትና ይህም ትክክሇኛውና
የዘመናዊ ግብይት መገሇጫ ተዯርጎ ሉወሰዴ የቻሇ የግብይት ጽንሰ ሃሳብ ነዉ ፡፡
v.

societal marketing concept : በዚህ አስተሳሰብ የሚመረቱ ምርቶች የዯንበኛዉን
ፍሊጎት መሰረት ያዯረጉና የሚያረኩ ከመሆንም ባሻገር የህብረተሰቡን ጤንነትና ዯህንነት
በአግባቡ እንዱጠብቅ ተዯርጎ ፣ በህግ ተዯግፎ የመንግስትም ዴጋፍ ታክልበት ክትሌሌ
የሚዯረግበትና ምርቱ ሇተጠቃሚዉ እንዱዯርስ የሚመረትበትና የሚገበያይበት አግባብ
ነዉ ፡፡ ይህም ከፍተኛዉ የዘመናዊ ግብይት አስተሳሰብ እዴገት ነጸብራቅ ነዉ ፡፡

1.4.

የግብይት ሌማት ዉህድች (marketing mix) ምንነት

የግብይት ዉሁዴ በመባሌ የሚታወቁት product (ምርት/አገሌግልት

ማምረት) ፣ pricing

(ዋጋ መወሰን) ፣ placement/distribution (ምርቱ/አገሌግልቱ ተጠቃሚዎች ወዲለበት ቦታ
ማዴረስ) እንዱሁም promotion (ምርትና አገሌግልትን ማስተዋወቅ) የሚለ አራቱ አንደ
ከላሊኛዉ የማይነጣጠለና ምርቱ ከተመረተበት ወቅት ጀምሮ የመጨረሻ ተጠቃሚዉ ሊይ
እስኪዯርስ ዴረስ መፈጸም ያሇባቸዉ ቁሌፍ የግብይት ተግባራት ሲሆኑ አሁን አሁን ላልች
ተጨማሪ በአገሌግልት ዘርፎች ተጨማሪ የግብይት ዉህድች ተካተዋሌ ፡፡
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እነዚህም process (የምርት ሂዯት ተግባራት) እና people strategy (ሇግብይት ተዋናይ
ህ/ሰብ ፣ ሇአጋር አካሊት ፣ ሇዉስጥ ሰራተኞች ትኩረት መስጠት) ናቸዉ ፡፡ ዝርዝር
ትርጉማቸዉና ትንታኔያቸዉ እንዱሁም ከምንፈጽመዉ የግብይት እንቅስቃሴ ጋር ያሊቸዉን
ትስስር ከዚህ በታች ተመሊክተዋሌ ፡፡
1.4.1.

ምርትና አገሌግልት ማቅረብ /product/

Product (ምርትና አገሌግልት) ፡ ስንሌ የምንዝናናበት ቦታ(የመዝናኛ አገሌግልት ) ፣ በእጅ
የማይዲሰሱና በቅርጽ የማይታዩ

የምርት ዉጤቶች (የኪነጥበብ ሙያ ወይም የምንገዛዉ እግር

ኳስ ተጫዋች( የግሌ ችልታ አገሌግልቱን) ፣ አዱስ የፈጠራ ሃሳብ (የማማከር አገሌግልት)
ሌዩ ሌዩ መረጃዎች (information) እያንዲንዲቸዉ
በምርትና አገሌግልት(

ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ ሲሆኑ ተጠቃሇዉ

Product ) ስር የሚካተቱ ናቸዉ ፡፡

የምንገዛዉ ምርት ሄድ ሄድ አገሌግልት ሇማግኘት የምንጠቀምበት ነዉ ፡፡ ሇምሳላ መኪናን
እንዯ ቁስ የምንገዛዉ ሇማየት ሳይሆን የትራንስፖርት አገሌግልት እንዱሰጠን መሆኑ ፣ በጸሃይ
ሃይሌ የሚሰራ ምዴጃ የምንገዛዉ ሇማዴነቅ ሳይሆን ምግብ የማብሰሌ አገሌግልት እንዱሰጠን
ነዉና ሁለም ምርትና አገሌግልት ሄድ ሄድ አገሌግልት( services ) ሊይ የሚያርፍ ይሆናሌ
፡፡
 ማንኛዉም ዴርጅት ምርት በማምረት ሂዯት ዋነኛ ጥያቄ ማንሳት ያሇበት ጉዲዮች ምን
አመርታሇሁ (what to produce ) ፣ ሇማን አመርታሇሁ( for whome to produce
)፣ እንዳት አመርታሇሁ( how to produce )

የሚለ ጉዲዮችን በማንሳት በገበያ

ተፈሊጊ የሆነና ዯንበኛውን የሚያረካ ምርት በማጤን የማምረት

ዓሊማ ይዞ መንቀሳቀስ

አሇበት፡፡ አሇበሇዚያ በገበያ ተፈሊጊ የሆነ ምርት ካሊመረተ ሇኪሳራ ሉዲረግ የሚችሌበት
ሁኔታ ሉፈጠር ይችሊሌ፡፡
 በምርት ማምረት ዉሳኔ ስር ዋነኛ ተጠቃሽ የሆኑና የምርቱን ባህሪ (product
features)


የምርቱ ጥራት

/quality/፣የምርቱ የመጠን

ሁኔታ /size/፣የአገሌግልቱ አሰጣጥና

ቅሌጥፍና /service/፣ የምርቱ ዝርዝር አይነት /variety/፣የምርቱ ዱዛይን /design/፣
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የምርቱ አስተሻሸግ (packaging ) እና የምርቱ ሌዩ መሇያ(brand) በመሳሰለት ጉዲዮች
ሊይ ወስኖና አስቦ

መንቀሳቀስ አሇበት ፡፡

የምርቱ /አገሌግልቱ/ ተዯራሽነት /placement or distribution /

1.4.2.

በአንዴ አካባቢ የተመረተ ምርት በተሇያዩ አካባቢዎች ሊይ ሊሇው ተጠቃሚ ህ/ሰብ እንዳት
ማጓጓዝና ተጠቃሚዉ ህብረተሰብ በያሇበት ምርቱን እንዳት ማግኘት እንዲሇበት ፣ ያሌተሰራጨ
ምርት በምን መሌኩ መከማቸት እንዲሇበትና ሇተጠቃሚዉ ማዲረስ እንዲሇበት የራሱን ስሌት
ነዴፎ መንቀሳቀስ ይጠይቃሌ፡፡ በዚህ ስር ትኩረት ሉዯረግባቸው የሚገቡ ጉዲዮችም ፡ሀ.

የምርት ቅብብልሽ /distribution channel/፡- አምራቹ የምርት ቅብብልሹን በእነማን

አማካኝነት መፈጸም እንዲሇበት መወሰን ይጠይቀዋሌ፡፡
አምራች

ወኪሌ

ጅምሊ

ቸርቻሪ

ተጠቃሚ

በዚህ ሰንሰሇት ሊይ በመጨመርም ሆነ በመቀነስ ምርቱን ተዯራሽ ሇማዴረግ አማራጭ
የስርጭት ስሌቱ እንዯ አገሌግልቱ ወይም እንዯ ምርቱ አይነት ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡
 በዘመናዊ ግብይት አሰራር መሰረት የተራዘመዉ የቅብብልሽ ሂዯት እንዱያጥርና አምራቹና
ተጠቃሚዉ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ (በሌዩ ሌዩ የአርሶ አዯሩ ተቋማት አማካኝነት)
የሚገናኙበትን ሁኔታ በማመቻቸት የገበያ ዋጋ የተረጋጋ ሆኖ እንዱቀጥሌ ማዴረግ
ያስፈሌጋሌ::
ሇ. የምርት አቅርቦት ሽፋን (coverage / market segmentation)
አምራቹ ተቋም ያመረተውን ምርት ወይም አገሌግልት ሇየትኛው የህ/ሰብ ክፍሌና በምን ያህሌ
የቦታ ሽፋን ሇማሰራጨት አስቀዴሞ አስቦ መንቀሳቀስ አሇበት፡፡ የማመርተውን ምርት የት
አካባቢ ወስጄ ነው መሸጥ የምችሌ ብል ካሊሰበ ከተመረተ በኋሊ ሇማን መሸጥ እንዲሇበት
የገበያ ክፍተት ያሇበት ቦታ ሳይሇይ ከተንቀሳቀሰ

ኪሳራ ሉገጥመው ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ

አይነት ችግር እንዲይገጥመዉ ሇንግደ ህብረተሰብ ተከታታይ የምክር አገሌግልት ዴጋፍ
ማዴረግ ይጠይቃሌ ፡፡
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ሐ. ምርትን ማቆያ (warehousing )፡-

የተመረተው ምርት ፈሊጊው በጠየቀ ጊዜ ሁለ ዝግጁ

አዴርጎ ሇማቅረብ የምርት ክምችት ሁኔታውን ወስኖና እየተከታተሇ መንቀሳቀስ ይጠይቃሌ ፡፡
ይህም

አስተማማኝ

የመጋዘን

አቅርቦትንና

የምርት

አከመቻቸትና

አወጣጥ

(inventory)

ስሌቶቹን በሚገባ ማስገንዘብ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር በመንግስትና በግሌ
ባሇሃብቱ ተሳትፎ በየአካባቢዉ መጋዘኖች በመገንባት ሊይ ይገኛለ ፡፡ በቀጣይ መስፋፋትም
ይጠበቅባቸዋሌ ፡፡
መ. ትራንስፖርት (transportation )
አምራቹ

ወገን

ይህንን

ምርት

ሲያመርት

ምርቱን

በቀሊለ

ወዯ

ተጠቃሚው

ሉያዯርስ

የሚችሌበት የመንገዴና የመሳሰለት የትራንስፖርት ፋሲሉቲዎች መኖራቸውን ግምት ውስጥ
ካሊስገባ ሇተጠቃሚው ተዯራሽ ሉሆን ስሇማይቻሌ ከጥቅሙ ጉዲቱ ያመዘነ ይሆናሌ ፡፡ ይህ
በባሇሃብቶች ብቻ ሳይሆን በመንግስት ዴጋፍና በህዝብ ተሳትፎም እየተጠናከረ ያሇ

መሰረተ

ሌማት ነዉ ፡፡
ሠ. የገበያ መሰረተ ሌማት( market infrastructure )
እንዯየምርት ዓይነቱ ተስማሚ የሆነና በአግባቡ የተዯራጀ ገበያ መኖር ሇግብይት ምቹነት ፣
ቅሌጥፍና እንዱሁም ህጋዊ አሰራር ሇመፍጠር አንደና ዋነኛዉ ምቹ ሁኔታ ነዉ ፡፡ ምርቱን
በአግባቡ ሇማከማቸትና ሇመሸጥ ምቹ የሆነና ሇአምራቹ ህብረተሰብ በየአቅራቢያዉ በስርዓት
የተዯራጀና ሇመገበያየት ምቹ የሆነ የገበያ መሰረተ ሌማት በየአካባቢዉ መመቻቸት አሇበት ፡፡
 ይህም አዲዱስ የመጀመሪያ ዯረጃ ሇሰሉጥና ቦልቄ ገበያ ማዕከሊትን እንዱሁም መዯበኛ
የገጠርና የከተማ ገበያዎችን በማቋቋምና ያለትንም እንዱጠናከሩ የማዴረግ በስርዓት
እንዱመሩ የማዯረግ ስራን ያጠቃሌሊሌ ፡፡
 በቂ የሆነ የችርቻሮ እና የጅምሊ ሻጮች የገበያ መሰረተ ሌማት በየአካባቢዉ መኖሩ ወጪ
ቆጣቢ የሆነ ግብይት ሇመፈጸምና የዴህረ ምርት ብክነትን ሇመቀነስም ይሁን የአምራቹን
በጤንነት ሊይ የሚዯርሰዉን ጉዲት የመቀነስና የመሳሰለት ጠቀሜታዎች አለት፡፡
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 በየአካባቢዉ ያለ አመራር አካሊት የገበያን ጠቀሜታ ባሇመገንዘባቸዉና ገበያ ኢንቨስትመንት
ሇማስፋፋት

የሚያነሳሳ

መሆኑን

ባሇመገንዘብና

የገቢ

ማግኛ

ተቋም

ብቻ

አዴርጎ

በመመሌከታቸዉ የተነሳ ሇገበያ ማስፋፋት ስራ ትኩረት ያሇመስጠትና ሇዚሁ ተግባር ወጪ
ማዉጣት ሊይ አይዯፍሩም ፡፡ በዚህም የተነሳ በርካታ ገበያዎቻችን የተጨናነቁ፣ ሇግብይት
የማይመቹ ፣ሇጤና ጠንቅ የሆኑ፣ ሇእሳት አዯጋም የተጋሇጡ

እና ብቁ አገሌግልት

የማይሰጡ ሆነዉ ይታያለ ፡፡ በመሆኑም ይህን ሉያጠናክር የሚችሌ ስራ መስራት
ከሁሊችንም ይጠበቃሌ ፡፡
1.4.3 የዋጋ አተማመን ሁኔታ / pricing strategy /
ዋጋ መተመን አንደና ዋነኛዉ እንዳት ገቢ ማግኘት እንዲሇብን የሚወሰንበት የግብይት
እንቅስቃሴ አካሌ ሲሆን ላልች ከሊይ ያየናቸዉ product, placement እና promotion
የተባለት ዯግሞ ወጪ የሚያስወጣ የግብይት ዉሁዴ ናቸዉ ፡፡
 ምርትና አገሌግልት አቅራቢ ዴርጅቱ ያመረተውን ምርት ከተጠቃሚው ፍሊጎት ጋር
በማጣጣም ዋጋ የመተመን ሂዯትን ፣


ዯንበኛዉ በቀጥታ ገዝቶ የመጠቀም አቅም ከላሇው የደቤ ሽያጭ የብዴር አሰባሰብ
ስርዓትን መዘርጋትና ዯንበኛ መሳብን ፣ እንዱሁም



በየጊዜው

ሇምርቱ

የዋጋ

ቅናሽ

በመፍጠር

ዯንበኛውና

ዴርጅቱ

ተሳስረው

የሚቀጥለበትን ስሌት መንዯፍና መንቀሳቀስን ያካተተ ተግባር ነዉ ፡፡
የምርትና አገሌግልት ዋጋ ሉወስኑ ከሚችለ ጉዲዮች ውስጥ ዋናዋናዎች የምርቱ የማምረቻ
ወጪ መጠን ፣ የህብረተሰቡ ምርቱን የመፈሇግ መጠኑ (የፍሊጎትና የአቅርቦት ሁኔታ) ፣
የላልች ተፎካካሪ ዴርጅቶች የዋጋ አጣጣሌ ሁኔታና የመሳሰለትን መነሻ በማዴረግ የመሸጫ
ተመን ሉወሰን ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ትክክሇኛውን ስላት ተጠቅሞ ዋጋ የማይተምን ዴርጅት ወዯ
ኪሳራና

ውዴቀት

ሉያመራ

ስሇሚችሌ

ሳይንሳዊ

አሰራርን

ተከትል

ዋጋ

መተመን

ይጠበቅበታሌ፡፡
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 ስሇሆነም አንዴ ዴርጅት የምርቱን ትክክሇኛ ዋጋ እንዱወስን ከሚያስችለት ጉዲዮች
ዉስጥ ዋነኛዉ በባሇሙያ

ታግዞ የየአካባቢዉን የገበያ ዋጋ መረጃ በወቅቱ የማግኘት

ጉዲይ ነዉ ፡፡
1.4.4.

ምርቱን የማስተዋወቂያ ስሌት /promotion strategy /:-

የተመረተው ምርት ወይም አገሌግልት የት አካባቢ እንዲሇ ፣ በምን ያህሌ መጠንና ዋጋ
እንዯሚሸጥ የአቅርቦቱ አስተማማኝነትና ጥራት የመሳሰለትን በመግሇጽ የተመረተው ምርት
የተሻሇ ገበያ እንዱያገኝ አሌሞ በሰፊዉ ባለት አማራጮች ሁለ ማስተዋወቅን ያካትታሌ ፡፡
1.4.5.

የምርት ሂዯት / process /ማሻሻሌ ስትራቴጂ

በምርት ሂዯት ውስጥ ትኩረት ተሰጥቷቸው ስሌት ሉነዯፍሊቸውና ሉተገበሩ የሚገቡ ጉዲዮችም
የጥራት ቁጥጥርና ማሻሻያ ፣ በየጊዜው የምርቱን አይነት የማሻሻሌ ፕሊን ማዉጣትና
መተግበር ፣ የመረጃ አያያዝን ማጠናከርና ሇዉሳኔነትና ሇቀጣይ እቅዴ መጠቀም

፣ ከዯንበኞች

ግብረ መሌስ የመቀበሌ ባህሌ ማዲበር ይህንንም መነሻ አዴርጎ የምርትን መጠንን አይነትና ፣
ጥራትን በማሻሻሌ ሇዯንበኛ ተዯራሽ ማዴረግ ሉታሇፍ የሚገቡ ጉዲዮች አይሆኑም፡፡
1.4.6.

ሇህዝብ ትኩረት መስጠት (people strategy)

የማንኛውም የቢዝነስ እንቅስቃሴ ከፍተኛው ሀብት ተዯርጎ መወሰዴ ያሇበት ህዝብ

ነው፡፡

የተመረተውም ምርት እስከ መጨረሻ ተጠቃሚው ዴረስ የሚዯርሰውም በህዝቡ የቅብብልሽ
ሂዯት ነው፡፡ ስሇሆነም ሇህዝቡ ሰፊ ትኩረት መስጠት ዯንበኛው ታማኝና ዘሊቂ እንዱሆንና
ተዯጋጋሚ ግዥ እንዱፈጽም ያዯርገዋሌ፡፡
ጥሬ እቃ አቅራቢዎቻችን (suppliers) ፣ ያሇቀሊቸው ምርቶችና የአገሌግልት አቅራቢዎች ፣
ጅምሊ ነጋዳዎች ፣ አከፋፋዮች ፣ ወኪልች እንዱሁም የንግደ አጋር አካሊት እንዯ ህ/ሰብ
አካሌነታቸው ከእነርሱ ጋር የሚኖረን ግንኙነታችን ጤናማ መሆን አሇበት፡፡
ከዚህ ባሻገር በተቋሙ ውስጥ ምርትና አገሌግልት ሊይ ተሰማርተው ያለ የውስጥ ሰራተኞችን
በማሰሌጠን

፣

በማነቃቃትና

፣

በመገምገም

፣

በመሸሇም

ወዘተ…

በአግባቡ

በመያዝ

አሳታፊነትን በማሳዯግና የተጠቃሚውንም እርካታ በማሳዯግ መንቀሳስ ይገባሌ፡፡
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1.4.7. Physical evidence
ምርትና አገሌግልቱ የሚሰጥበት ቦታ ሇተጠቃሚዉ ሳቢና ምቹ የሆነ ፣ ሁለም ፋሲሉቲ
የተሟሊሇት ፣የህጻናት መዝናኛ ጭምር ያካተተ ወዘተ ያሟሊ ከሆነ

ዯንበኛዉ በየጊዜዉ

ከዴርጅቱን አገሌግልት ሇማግኘት ይሄዲሌ ቋሚና ዘሊቂ ዯንበኛም ሆኖ ይቀጥሊሌ ፣ ዴርጅቱም
አትራፊ ይሆናሌ ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ የተጠቀሱት ዋና ዋና ሀሳቦች የግብይት ውህድች ሆነው በእያንዲንደ ጉዲይ
ትኩረት በመስጠት መንቀሳቀስ ከተቻሇ አገሌግልትም ይሁን ምርት አቅራቢው አትራፊነቱን
የሚያሳዴግበት አጋጣሚው ሰፊ ሲሆን ከዚህ ጎን ሇጎን የህ/ሰቡን ፍሊጎት በማርካትና የሃገር
ኢኮኖሚንም በመገንባት የሊቀ ሚና የሚጫወትበት ሁኔታ ይፈጠራሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡
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ክፍሌ ሁሇት
በግብይት ሌማት የስራ ሂዯት የሚከናወኑ ዋናዋና ተግባራት ምንዴን ናቸዉ

1. የግብይት ጥናት ተግባራት
የግብይት ጥናት ፡ በባሇሙዎች አማካኝነት በገበያ ተዋናዮችና በገበያ መሰረተ ሌማት እና
በመሳሰለት ችግሮች ዙሪያ ጥናት በማካሄዴ ወይም በንግዴ ዴርጅቶች ዉስጥ ያለ የገበያ
ችግሮችን ሇመፍታት ስሇተቀዋሙ ዉስጣዊ የግብይት እንቅፋቶች ጥናት በማጥናት

የመፍትሄ

አቅጣጫ የማመሌከቻ ስሌት ነዉ ፡፡
የግብይት ጥናት :- ማሇት የንግዴ ዴርጅቶች በግብይት ስርዓቱ ሊይ የሚገጥማቸውን ችግር
ሇመፍታት ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ መረጃ በመሰብሰብ፣ በመተንተን እና የጥናቱን ውጤት
ሇዴርጅቱ ውሳኔ ሰጭ አካሌ በማቅረብ ችግሩን የሚፈቱበት መንገዴ ነው፡፡
በግብይት ሰንሰሇቱ /ማሇትም ምርቱ ከአምራቹ እስከ ተጠቃሚው እስኪዯርስ ዴረስ በሂዯቱ
የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማጥናት ቀሌጣፋና ዘመናዊ የግብይት እንቅስቃሴ እንዱኖርና
በዘሊቂነት አምራቹም በሊተኛውም ተጠቃሚ እንዱሆን የመፍትሄ አቅጣጫዎች ማፍሇቅና
ወዯ ስራ እንዱገቡ ማዴረግ ዋነኛ ተሌዕኮዉ ይሆናሌ ፡፡
ጥናት ሲባሌ በጣም የተወሳሰበ ሳይሆን ከአምራቹና ከበሊተኛዉ እንዱሁም ካቀባባዮች ጋር
ካሇን ቅርበትና ክትትሌ ጋር ተያይዞ እነዚህ የግብይት ተዋናይ አካሊት በሚያዯርጉት
የግብይት እንቅስቃሴ እንቅፋት የሆነባቸዉና መፍትሄ የሚሻ አጭር ዲሰሳ በማዴረግ
የመፍትሄ ሃሳብ ማፍሇቅንና መተግበርን

2.5.1.የግብይት

ይመሇከታሌ ፡፡

ጥናት አስፈሊጊነት

የግብይት ጥናት የሚካሄዴበት ዋናዉ አስፈሊጊነት ከአምራቹ እስከ መጨረሻተጠቃሚዉ
ዴረስ በግብይት ሂዯት ያለ እንቅፋቶችንና መሌካም አጋጣሚዎችን ሇመሇየትና መፍትሄ
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ሇመስጠት ነዉ ፡፡ ጥናት የምናካሂዴባቸዉ መስኮች ከዚህ በታች በተገሇጹትና ላልች
ዘርፈ ብዙ መስኮችሊይ ይጠናሌ ፡፡


ሇገበያ የምናቀርበው ምርት ከተወዲዲሪዎች ምርት ጋር ያሇውን ተወዲዲሪነት ሇማወቅ



የዋጋ አወጣጡን ሇማጥናት /To study market trend/



የምርት ማሰራጫ ስሌቱን ሇመገንዘብ



የምርቱን ጠቀሜታና ውስንነት ሇመገንዘብ



የገበያውን መጠን ሇማወቅ / To analyze the market size/



የህዝቡን የፍሊጎትን መጠን ሇመገመት



የተሇያዩ ገበያዎችን ትርፋማነት ሇመገምገም



የምርቱን ተቀባይነት ሇማጥናት



የወዯፊቱን የምርት ሽያጭ መጠን ሇመተንበይ



የገበያውን ሁኔታ፣ ቦታ /location and potential/ ሇማጥናት



የሽያጭ መጠን ሊይ ተጽዕኖ ያሊቸውን ኢኮኖሚያው ምክንያቶች /economic factors/
ሇማወቅ



የፖሉሲዎችንና እቅድችን ትክክሇኛነት ሇመገምገም



የማስተዋወቅን (promotion) ውጤታማነት ሇመገምገም ወዘተ ሊይ ዓሊማ ያዯረገ ጥናት
ይጠናሌ፡፡

ከሊይ

የተጠቀሱት

ጉዲዮች

ሲጠቃሇለ

የግብይት

ጥናት

የሚካሄዴባቸዉ

መስኮች

የሚከተለት ናቸዉ፡፡
1. የገበያ መሰረተ ሌማቱን ሁኔታ ሇማጥናት ( market research )


ሌዩ

ሌዩ

ገበያዎች

ያለበትን

ሁኔታና

ዉስጣዊ

ችግራቸዉን

ሇመፍታት
2. የምርት ሁኔታን ሇማጥናት (product reaserch)


በገበያ ተፈሊጊ ምርቶችን ሇመሇየትና ሌዩ ሌዩ ምርቶችን እና
አገሌግልቶች ባህሪ ሇማጥናት

3. የዯንበኛዉን ሁኔታ በማጥናት (customer reaserch) ተብሇዉ ይጠቃሇሊለ፡፡
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2.5.2.የግብይት ጥናት ስናካሂዴ የምንከተሊቸው ቅዯም ተከተልች /Steps/
1) ችግሩን መሇየት (identifying and defining the problem )፡በመረጥነዉ የጥናት በመስክ ሊይ ያሇዉ ገዥ(ቁሌፍ) ችግር ምንዴን ነዉ የሚሇዉን
መሇየትን ይመሇከታሌ፡፡
መግባባት

ሊይ

መዴረስ

ችግሩን በጥንቃቄ መሇየትና የጥናቱን አሊማ የጋራ
የጥናቱ

ውጤት

ችግር

ፈች

እንዱሆን

ከሚያዯርጉት

ተግባራት አንደ ስሇሆነ የተቋሙ ማኔጅመንት ወይም የጥናት ባሇሙያዉ

ችግሩን

በመሇየት ዙሪያ ሰፊ ተሳትፎ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡
ሇምሳላ፡- በአካባቢዉ የተመረተ የመስኖ ምርት ገበያ ማጣትና የአርሶ አዯሩ
መማረር ሉሆን ይችሊሌ
2) የጥናት ስሌቱን መቀየስ (developing an approach )፡

የጥናቱ አሊማ ማስቀመጥ፡- ምን ችግርን ሇመፍታት እንዯሆነ ዓሊማዉ
መታወቅ አሇበት



የመረጃ ምንጭን መወሰን ፡- ይህንን ጥናት ሇማጥናት የመረጃ ምንጮች
የትየት ሉሆኑ እንዯሚችለ መወሰን

 የመረጃ መሰብሰቢያ ቴክኒኮችንና መሳሪያዎችን

መወሰን፡ የችግሩን ግዝፈት

በግሌጽ ሉያሳዩ የሚያስችለንን የመረጃ ማሰባሰቢያ ስሌቶችን መወሰን
 የመረጃ

መሰብሰቢያ

የምንጠቀምባቸው

ቴክኒኮችንና

ስሌቶች

መሳሪያዎችን

ሲሆኑ

/tools/

በአማራጭነት

ሇመረጃ

ከዚህ

መሰብሰቢያ

በታች

ያለትን

እንዯአስፈሊጊነቱ መጠቀም ይቻሊሌ ፡፡
ሀ/ ምሌከታ /Observation/ :- አንደ የመረጃ መሰብሰቢያ ቴክኒክ ሲሆን ጥናቱን
የሚያካሂዯው

ሰው

በቀጥታ

ስሇሚጠናው

ነገር

በአካሌ

ቦታው

ዴረስ

በመገኘትና በመመሌከት መረጃ የሚሰበሰብበት ቴክኒክ ነው
ሇ/ Experiment :- ሳይንሳዊ ሇሆኑና በሊቦራቶሪ ሇሚሰሩ ጥናቶች የሚያገሇግሌ
የመረጃ መሰብሰቢያ ቴክኒክ ነው
ሐ/ የዲሰሳ ጥናት /Survey/ ,

፡- አስቀዴመው በተዘጋጁ መጠይቆች ወይም በቃሇ

መጠይቅ/ questionnaire/ በመታገዝ መረጃ ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ ቴክኒክ ነው፡፡
መ/ Focus group descusion ፡- የተመረጡ ሰዎችን በማሰባሰብና በተፈሇገው ርዕስ
ሊይ በመወያየት መረጃ የሚሰበሰብበት የመረጃ ማሰባሰቢያ ቴክኒክ ነው
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 የመረጃ ምንጭን መወሰን ፡- የጥናት እቅዴ ሲዘጋጅ የመረጃ ምንጭን መወሰን
ከዕቅደ ሉካተት ከሚገባቸው ነገሮች አንደና ዋነኛው ነው፡፡ የመረጃ ምንጮችም
የመጀመሪያ ዯረጃ /Primary data/ ፣ ሁሇተኛ ዯረጃ / Secondary data/ ናቸዉ
ሀ/ የመጀመሪያ ዯረጃ /primary data/ ፡o ይህ መረጃ የሚገኘዉ ከዕሇት መዝገብ (diary) ከኢንተርቪዉ (interview)
ከሌዩ ሌዩ የስራ ሪፖርቶች (reports) ጥናቱን የሚያጠናው ቡዴን ሇጥናቱ
የሚፈሌገው መረጃ /data/ እና ላልች የመጀመሪያ ዯረጃ መረጃዎችን
የሚያጠቃሌሌ ሲሆን ሁሇተኛ ዯረጃ (secondary data ) መረጃ

በቅርብ

ካሌተገኘ ወይም ጊዜው ያሇፈበትና አስተማማኝ ካሌሆነ ፣ የመጀመሪያ ዯረጃ
/primary data/ ሇመሰብሰብ ይገዯዲሌ ፡፡
o የመጀመሪያ ዯረጃ የመረጃ ምንጭ ሇጥናት መጠቀም እንዯ ጉዲት የሚታየው
መረጃውን ሇመሰብሰብ የሚያስወጣው ከፍተኛ ወጪ እና ጊዜ መጠየቁ ሲሆን
ጥቅሙ ዯግሞ ትኩስ( ጥሬ ) መረጃን ሇማግኘት ይረዲሌ ፡፡
ሇ/ ሁሇተኛ ዯረጃ የመረጃ ምንጭ /Secondary data/፡o ይህ መረጃ ሇላሊ ተግባር ተሰብስቦ የተቀመጠ መረጃ ሲሆን አጥኝዎች ብዙ
ጊዜ ይህን የመረጃ ምንጭ በመጠቀም ጥናታቸውን በመጀመር የገበያው
ችግር

በከፊሌ

ወይም

ሙለ

በሙለ

የሚፈታ

መሆኑን

በማረጋገጥ

የመጀመሪያ ዯረጃ የመረጃ ምንጭ /primary data/ በመጠቀም የሚመጣውን
ከፍተኛ ዋጋ በማስቀረት በዝቅተኛ ዋጋ ጥናታቸውን

ያካሂዲለ፡፡

o የ2ኛ ዯረጃ መረጃ ምንጮችም ታሪካዊ ፊሌሞች ሌዩ ሌዩ መጻህፍት ሌዩሌዩ
ያሇቀሊቸዉ ትንታኔዎችን ያጠቃሌሊሌ ፡፡
3) የጥናት ዱዛይን መወሰን- (designing the reaserch framework )
o ሁለም ዓይነት የጥናት ፕሮጀክቶች ተመሳሳይ የጥናት ዱዛይን /Research
design/

ሉኖቸው

ስሇማይችሌ

ጥናቱ

በጣም

እንዲይሰፋም

እንዲይጠብም

የጥናቱን ዱዛይን አስቀዴሞ መወሰን ያስፈሌጋሌ፡፡ አማራጭ የጥናት ዱዛይን
ተዯርገዉ የሚወሰደትም ፡-
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ተንታኝ /discriptive/ ፡ አንዴን በተጨባጭ ያሇ

ትዕይንት( ክስተት) ወይም

የተወሰነ የገበያን ባህሪ ሇመተንተን ሇማብራራት ፡ ምሳላ፡- ምርቱን ሇመግዛት
ምን ያክሌ ሰዎች ፍሊጎት እንዲሳዩ ሇማጥናትና ሇመተንተን


ገሊጭ /exploratory/ ፡- ይህ

የጥናት ዱዛይን ግብ የሚያዯርገው የችግሩን

ትክክሇኛ ተፈጥሮ ሇማመሊከት ቅዴመ መረጃ በማሰባሰብ /preliminary data/ እና
ሇችግሩ መፍትሄ ሇመጠቆም ነው


Causal (cause and effect study)፡- ይህ የጥናት ዱዛይን የሚያገሇግሇው
በምክንያትና ውጤት (መንስኤና መፍትሄ) ሊይ የተመሰረተ ግንኙነትን ሇማጥናት
እንዱችሌ ነው፡፡

4. መረጃን ማሰባሰብ (data collection ( field work )) :- ሇጥናቱ የሚያገሇግሌ ጥሬ
መረጃ ከየትና እንዳት መሰብሰብ እንዲሇበት መወሰንና ማሰባሰብ

፡

5. መረጃዉን ሇትንታኔ ማዘጋጀትና መተንተን (data analysis) ፡-መረጃ መተንተን፡
የሚሰራዉ

በተሇያዩ ዘዳዎች ሲሆን

ጥሬ መረጃ መሰብሰቡ ብቻዉን ጠቀሜታ

ስሇማይኖረዉና ተተንትኖ ሇዉጤት መብቃት ስሊሇበት መተንተን ያስፈሌጋሌ፡፡
ሇዚህም ተስማሚ የሆነውን የትንተና መሳሪያ መጠቀም ያስፈሌጋሌ ፡፡ በናሙና
የተሰበሰቡት መረጃዎች እርስ በርስ ያሊቸዉን ግንኙነትና ትስስር እንዱሁም
በመካከሊቸዉ ያሇዉን መቀራረብና መራራቅ አጠቃል ሇማስቀመጥ
፣ percent (for discrete variables)
deviation

እንዱሁም

, frequency

ratio ፣ mean ፣ standard

( for continues variables) እንዯ አስፈሊጊነቱ በመጠቀም የተዯራጀን

መረጃ /data/ መተንተንና ማጠቃሇሌ ያስፈሌጋሌ፡፡
6. የጥናቱን ማጠቃሇያ ግኝት ሇውሳኔ ሰጭ አካሊት አዯራጅቶ በሪፖርት ማቅረብ
(reporting the result)፡በጥናቱ የተገኙ ግኝቶችን ሇውሳኔ ሰጭ አካሌ በማቅረብ ጥናቱ ሇታሇመሇት ዓሊማ
እንዱውሌ ማዴረግ ይኖርብናሌ፡፡ ሪፖርቱ የጥናቱን ዝርዝር ሁኔታ /executive summary/
እና ዋና ዋና አስተያየቶችን /Major recommendations/ ማካተት ይኖርበታሌ፡፡
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የጥናት ሪፖርት ሉያካትታቸው ጉዲዮች
1.

መግቢያ

2. ላልች መንዯርዯሪያ ሃሳቦች ማሇትም ስሇ ጥናቱ

ችግር (problem area) ፣ ስሇ

ተመረጠው ዋና ችግር ምንነት ፣ ስሇ አካባቢያዊ ሁኔታ (background) ፣ የጥናቱ
ዓሊማ (objectives) ፣
3. Literature review ( ከጥናታችን ጋር ተዛማችነት ያሊቸዉን ከዚህ በፊት በላልች
አካባቢዎችና
ሇማመሳከሪያነት

አጥኝዎች የተገኙ ግኝቶች ዲሰሳ እንዱሁም ቲዮሪዮችን ወዘተ
አብረዉ

የተቋማት ሪፖርቶችን፣

የሚካተቱ

ይሆናሌ

፡፡

ከጥናቶችም

በተጨማሪ

መረጃዎችን፣ እንዱሁም ከአመራሩና ከላልች አካሊት ጋር

ያዯረግናቸዉን የዉይይት ሀሳቦችን በየርዕሳቸዉ ማካተት ያስፈሌጋሌ፡፡
4. የጥናቱ ዋና ዋና ዘዳዎች (methodology) ፡ የናሙና መጠኑ (sample size ,
sampling procedure) ፣ የተመረጠዉ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ

( data

collection tools) ፣ የመረጃ ምንጭ (primary ,secondary) ፣ የመረጃ ትንተና (data
analysis) መሳሪያዎችንና ዘዳዎችን
5.

ማካተት፡፡

የጥናቱን ግኝት ማቅረብ ( the research findings)፡ ፡-

ዝርዝር የጥናት

ዉጤቱንና ወዯፊት መሰራት ያሇባቸዉን የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በሪፖርት መሌክ
ሇዉሳኔ ሰጪ አካሊት በማቅረብ በተግባር እንዱተረጎሙ ማዴረግን ያካትታሌ ፡፡
በመጨረሻም የጥናት ግኝቶችን በተግባር መተርጎም (implementation) የግዴ ስሇሆነ ወዯ ተጨባጭ ስራ ዉስጥ በመግባት ችግሩን መፍታት ያስፈሌጋሌ ፡፡በሂዯትም
ላልች የሚያጋጥሙ ችግሮችን መሇየት ስራዉ ይቀጥሊሌ ማሇት ነዉ ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ በተጠቀሱት አዯረጃጀቶችና ዝርዝር አሰራሮች በመታገዝ አጠቃሊይ
የግብይት ሂዯቱ ዘመናዊና ሁለንም የግብይት ተዋናዮችን በዘሊቂነት ተጠቃሚ ሉያዯርግ
የሚችሌ የግብይት ስርዓት እንዱፈጠር ተግቶ መስራት ይጠይቃሌ ፡፡
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2. የግብይት ፕሮሞሽን ተግባራት
የግብይት ፕሮሞሽን 3ቱ ዓሊማዎች
ስሇምርትና አገሌግልት ትዉዉቅ(ፕሮሞሽን) ጉዲይ

ስናነሳ ከዚህ በታች የተጠቀሱጠን

ዓሊማዎች ሉያሳካ በሚችሌ መሌኩ መከናወን እንዲሇበት መገንዘብ ይኖርብናሌ
1. በንግዴ ዴርጅቱ ወይም በአገሌግልት ሰጭ ተቋሙ እየተሸጠ ያሇውን ወይም ሇመሸጥ
የተፈሇገውን ምርት ወይም አገሌግልት መኖር እንዱሁም ዋጋዉን ዯንበኞች እንዱያዉቁት
ማዴረግ ወይም ማሇማመዴ ( T0 INFORM) አንዯኛዉ ዓሊማ ሲሆን

ምርቱ ከአምራቹ

እስከ ተጠቃሚዉ እስከሚዯርስ ዴረስ በበርካታ አቀባባዮች እጅ ስሇሚያሌፍ ዯንበኛዉ
ጠቃሚ

የሆነዉን

ምርት

በገበያ

ሊይ

ስሇመኖሩ

በምርትና

አገሌግልት

አቅራቢዎች

አማካኝነት ግንዛቤ እንዱፈጠርሇትና የፈሇገዉን መርጦ እንዱገዛ የማመቻቸት ጉዲይ

ነዉ::

NB: ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ እንዱሁም የአቅርቦትና ፍሊጎትን መጠን ትንበያ ሇገበያ
ተዋናዮች በየጊዜዉ ማስተሊሇፍ በራሱ አንደ የምርት ማስተዋወቂያ አካሌ ነዉ::
2. ዯንበኞች አገሌግልቱን እንዱገዙ ማሳመን ወይም ማግባባት (TO PERSUADE) ሁሇተኛዉ
ኣሊማ ሲሆን

ከፍተኛ የገበያ ዉዴዴር ባሇበት ሁኔታ እንዱሁም ዯንበኛዉ በገበያ ሊይ

በርካታ አማራጮች ያለት ስሇሆነና ያሻዉን ገዝቶ የመጠቀም እዴሌ ስሊሇዉ አምራቹ
ስሇምርቱ

ጥራትና

አቅርቦት

ከማሳወቅም

ባሻገር

በገበያ

አሸናፊ

ሆኖ

ሇመዉጣት

ተጠቃሚዉን ማሳመን ወሳኝ ተግባሩ ይሆናሌ
3. ዯንበኞቻችን ምርቱን ወይም አገሌግልቱን በመግዛት ዯንበኛ ሆነውም ይህንን የመግዛት
ፍሊጎታቸውን እንዲይተውት ወይም እንዲይዘነጉት ማስታወስ (TO REMIND ) ላሊኛዉ
የፕሮሞሽን አሊማ ሲሆን ስሇምርቱ በገበያ ሊይ በበቂ መጠን መኖርና ስሇምርቱ ጠቃሚነት
በተጠቃሚዉ አእምሮ ዉስጥ ሰርጾ እንዱቀር ሇማዴረግ በየጊዜዉ በማስታወስ ቋሚ
ዯንበኝነቱን ሇማጎሌበት የሚሰራ ስራ ነዉ ፡፡
የፕሮሞሽን ዉሁድቸ (Promotion Mix) ምንነትና አተገባበር
የንግዴ

ተቋማት

ወይም

አገሌግልት

ሰጭ

ዴርጅቶች

ስሇሚያቀርቡት

ምርት

ወይም

አገሌግልት ሇዯንበኞች መረጃ በመስጠት ሂዯት ካለት አማራጭ የማስተዋወቂያ ዘዳዎች
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አንደን

ወይንም

እንዯ

አስፈሊጊነቱ

በጣምራ

ሉጠቀሙ

ይችሊለ

፡፡

እነዚህ

አማራጭ

የማስተዋወቂያ ስሌቶችም የፕሮሞሽ ዉሁዴ በመባሌ ይታወቃለ ፡፡
የፕሮሞሽን ዉህዴ (Promotion Mix) አራት ዋና ዋና አማራጭ መሳሪያዎች የሚያካትት
ሲሆን ትርጉቸዉና አተገባበራቸዉን ከዚህ በታች አጠር አዴርገን ገተገሌጸዋሌ፡፡

1.

ማስታወቂያ (Advertising)

ይህ አይነት የፕሮሞሽን ዘዳ ሇሚተዋወቀው ምርት ወይም አገሌግልት

የማስታወቂያ ክፍያ

በመክፈሌ በአስተዋዋቂ ዴርጅቶች አማካይነት ፣ ምርትን ወይም አገሌግልትን በብዙሀን መገናኛ
አማካይነት ማስተዋወቅ ወይም ስሇምርቱና አገሌግልቱ መሌእክት በማስተሊሇፍ የማስታዎስና
የማሳመን ሂዯት ማሇት ነዉ ::

ይህም በተከታታይ በሬዱዮ ፣ በቴላቪዥን ፣ በጋዜጣ ፣

በመጽሄት ወዘተ የሚተዋወቁ የግብርናና ኢንደስትሪ ምርትና አገሌግልቶችን ያካትታሌ፡፡
ካለን አማራጭ የማስታዎቂያ ስሌቶች ዉስጥ ዋናዋናዎቹም ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርበዋሌ
፡፡
 በአየር ሊይ የሚያዉለ ወይም የሚያሰራጩ ሚዱያዎች ( broadcast madia)
 በህትመት ማስተዋወቅ( print media )
 የቀጥታ

መሌእክት

(Direct

Mail)

፡

ሇተመረጡ

ሰዎች

ወይም

ዴርጅቶች

ማስታወቂያዉን በቀጥታ በመሊክ ማስተዋወቅ የሚቻሌበት ዘዳ ነው፡፡
 ከቤት ዉጭ የሚሰቀለ ወይም የሚቀመጡ ማስታወቂያዎች (Outdoor Advertising) ፡
o ይህ አይነት የማስታወቂያ ዘዳ በአብዛኛው በመንገዴ ዲር የሚሰቀለ ቢሌ
ቦርድችንና በተሇያዩ ሕንጻዎችና አካባቢዎች እንዱሁም
የሚሇጠፉ ታፔሊዎችና ፖስተሮችን


በዴረ - ገጽ በመጠቀም

ተሸከርካሪዎች ሊይ

የሚያካትት ነዉ

(Online Advertising)

o የንግዴ ዴርጅቶች ስሇምርታቸውና አገሌግልታቸው የራሳቸው ዴረ- ገጽ በመክፈት
ወይም በዴረ - ገጽ ምርትና አገሌግልት ሇሚያስተዋዉቁ ዴርጅቶች በኢንተርኔት
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መሌእክቶችን

በማስተሊሇፍ

የተጠቃሚዎችን

ፍሊጎት

ሇመቀስቀስና

ምርታቸውን

ሇመሸጥ የሚጠቀሙበት ዘዳ
2.

በሽያጭ ሰራተኞች አማካይነት የሚዯረግ የፕሮሞሽን ዘዳ

(Personal selling)

ይህ የፕሮሞሽን ስሌት በገዥና በሻጭ መካከሌ በቀጥታ ፊት ሇፊት በሚዯረግ ግንኙነት መሰረት
የሚከናወን የፕሮሞሽን

ተግባር ሲሆን

እያንዲንደ የንግዴ ዴርጅት ምርቱን ሇማስተዋወቅ

ስራ ብቻ አንዴና ከዚያ በሊይ ሰራተኛ በመቅጠር
ዴርጅቱ ሲቀርቡ በፊት ሇፊት ንግግር

ማንኛዉም ዯንበኛ ምርቱን ሇማየት ወዯ

ስሇ ምርቱ ጥራት በማስገንዘብና በማሳመን ዯንበኛዉ

የምርቱ ተጠቃሚ እንዱሆን ያስችሊሌ፡፡

3. የሽያጭ ሊይ ማስፋፊያዎች (Sales promotion)
የሽያጭ ሊይ ማስፋፋት የፕሮሞሽን ስሌት ምርቱን በቋሚ የመሸጫና በጊዜያዊ የመሸጫ
ቦታዎችን በመጠቀምና አዲዱስ ዯንበኞች ወዯ ዴርጅቱ እንዱመጡ ሇመሳብና ከዴርጅቱ ጋር
የዯንበኝነት ግንኙነት የጀመሩ ሰዎችንም ይበሇሌጥ ሇመሳብ የምንጠበምበትን የማስተዋወቂያ
ስሌት ሲሆን ዋናዋናዎቹ ከዚህ በታች ተጠቅሰዋሌ : :
ሀ/ የንግዴ ትርኢትና ባዛር ( Trade fair, Exhibition and Bazaar
o የንግዴ ትርኢት( Trade fair ) ማሇት

አምራቾች ምርቶቻቸውን ሇህዝብ

እይታ በማቅረብ ከዯንበኞቻቸው ጋር የሚመካከሩበት ዝግጅት ሲሆን ባዛር (
Bazaar ) ፦ ከመዯበኛ የመሸጫ ቦታ ውጭ በተወሰነ ቦታና ጊዜ ዕቃዎችንና
አገሌግልቶችን ሽያጭ ማካሄዴና ማስተዋወቅን የሚያካትት

ነው፡፡

ሇ/ ላልች የሽያጭ ሊይ ማስተዋወቂያ ዘዳዎች
o ናሙና (Free samples) በመስጠት
o ጉርሻ ወይም ነጻ ስጦታ (Premium or Bonus offer)
o የምርት ሇውጥ (Exchange schemes) በማዴረግ
o

የዋጋ ቅናሽ ማስታወቂያዎች በማስነገር
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o እሽጉን መፋቅና መሸሇም (scratch and win) ስርዓት
ገንዘብን መመሇስ (Money Back offer) ፡ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ሲኖር

o

o በሽያጭ ቦታው

የሚቀርቡ ምርቶችን ሇእይታ ቅርብ በማዴረግ (Point of

Purchase) ፡ በሚችለበት

ምርቱ በሚሸጥበት
አካባቢ

የሚሰቀለ

አካባቢ ወይም ዯንበኞች
ወይም

ሇእይታ

ናሙናዎችን በማሳየት ዯንበኛዉ ምርቱን እያየ

ሇመግዛት

የሚቀርቡ

የምርት

ሉገዛ እንዱችሌ የማነሳሳት

ስሌት ነዉ ፡፡
4.
የህዝብ

የህዝብ ግንኙነት (Public relations) / publicity
ግንኙነት

ሇህዝብ

መረጃን

በመስጠት

የህዝብን

አዝማሚያዎች

ከተቋማት

አዝማሚያዎችና ተግባር ጋር ሇማስተካከሌ የሚካሄዴ የማሳመን ስራ ሲሆን ህዝቡ ስሇዴርጅቱ
ምርቶችና አገሌግልቶች እንዱያውቅ በተሇያዩ መገናኛ ዘዳዎች ያሇክፍያ ምርትና አገሌግልትን
ሇማስተዋወቅ

የሚዯረግ አጠቃሊይ

የፕሮሞሽን

ስራ ነው :: በአብዛኛዉ የከባቢ የግብርና

ምርቶች ፣ እንዱሁም ሇሃገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ያለ የንግዴ ዴርጅቶችን በነጻ
የአየር ሰዓት ማስተዋወቅን ያካትታሌ ፡፡

3. ግብይት መሰረተ ሌማት
የገበያ መሰረተ ሌማት ሇገበያ አገሌግልት የሚያገሇግለ ሌዩ ሌዩ ተቋማትንና

መሳሪያዎች

የሚያካትት ሲሆን ይህም የትራንስፖርት አገሌግልት ፣የማከማቻ መጋዝኖች ፣
የማስቀመጫ የገበያ ማዕከሊት ፣ የመረጃ ማዕከሊትን ፣ መንገዴ ፣

የመሸጫና

መብራት ፣ ስሌክና

ኢንተርኔት ፣ የትርንስፖርት አገሌግልት እንዱሁም ማናቸዉንም ምርቶች ሇማጓጓዝ
ሇማከማቸትና በየአካባቢዉ ሇተጠቃሚዉ በተፈሇገዉ ጊዜና ቦታ እንዱገኝ የሚያስችለ
የምርትና የመረጃ መረጃ ማስተሊሇፊያ አውታሮችን

ያጠቃሌሊሌ፡፡

የገበያ መሰረተ ሌማት አውታሮችን ማስፋፋትና ማጠናከር ምርቶችና አገሌግልቶች
ተዯራሽ እንዱሆኑ በማዴረግና ከምርቶች ማቀነባበሪያ ዴርጅቶች ጋር ትስስር በመፍጠር
የማምረትና የንግዴ ሥራን ማጠናከር ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህን መሰረተ ሌማቶች በክሌለ
ውስጥ

ካሌተስፋፉ

የታሰበው

ዘመናዊ

የግብይት

ሥርዓት

ሇመተግበር

ስሇሚያዲግት

ትኩረት ሰጥቶ መዘርጋትና ማስፋፋት አስፈሊጊ ነው፡፡
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የገበያ መሰረተ ሌማትን ሇማጠናከር ከገጠር እስከ ከተማ ያለ ነባር ሁሇገብ ገበያዎችን
በስርዓት

የተዯራጁና

ምቹና

በውዴዴር

ሊይ

የተመሰረተ

የግብይት

እንቅስቃሴ

እንዱፈጠርባቸው ማመቻቸት ፣ በገጠርና በከተሞች አዲዱስ የገበያ ማዕከሊትን በማቋቋምና
በማሻሻሌ

የተመረተው ምርት ያሇምንም ችግር ወዯ ገበያ እንዱወጣ ምቹ ሁኔታ

መፍጠር፣ በሊተኛውም በአቅራቢያው ምቹ የገበያ አገሌግልት እንዱያገኝ የማዴረግ ስራ
መሰራት ያሇበት ሲሆን

ሇግብይት ስራችንን መቀሊጠፍ በፕሮጀክትም ይሁን በመንግስ

በጀት ታግዘው የሚገነቡ መሇስተኛና ከፍተኛ መጋዝኖችና ሌዩ ሌዩ የገበያ ማዕከሊት
ግንባታ በታሰበው ጊዜ ይፈጸሙ ዘንዴ ክትትሌና ዴጋፍም ይጠይቃሌ ፡፡ በጨማሪም
የየአካባቢውን ባሇሀብቶች በማስተባበር

መሇስተኛ መጋዝኖችን እንዱገነቡ በማዴረግ

ሇራሳቸውም የገቢ ምንጭ ህ/ሰቡንም ተጠቃሚ እንዱያዯርጉ ግንዛቤ ማስጨበጥና ማስፈፀም
ዋና ዋና ተግባሮቻቸን መሆን አሇባቸዉ፡፡
ከዚህ ባሻገር ቋሚና ጊዜያዊ የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ የመጀመሪያ ዯረጃ ገበያ ማዕከሊትን
በማቋቋምና በማዯራጀት ፣ መቆጣጠሪያ ኬሊዎችን ማቋቋምና ተቆጣጣሪዎችን እንዱመዯቡ
በማዴረግ የምርት ጥራቱን በመቆጣጠርና እንዱሻሻሌ በማዴረግ የዉጪ ምንዛሪ መጠንን
ማሳዯግ ያስፈሌጋሌ ፡፡ ምርቱ በዘመናዊ የግብይት ስርዓቱ ታግዞ ሇተሻሇ የወጪ ምንዛሬ
ግኝት ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንዱቻሌ የሰሉጥና ነጭ ቦልቄ አማካሪ ግብረ ሀይሌን
ከማቋቋም ጀምሮ የተቋቋሙትንም ግንዛቤያቸውን በማዲበር በአንዴ ቅኝት ተግባሩን
እንዱመሩት

ማዴረግ፣

መመሪያውንም

ሁለም

ፈጻሚ

ሀይሌ

እንዱያውቃቸውና

እንዱተገብረው ማዴረግ ሇዘመናዊ ግብይት ፈር ቀዲጅ ይሆናሌ ፡፡
በየዯረጃዉ

ያሇዉ

አመራር

ገበያ

ማቋቋምን

እንዯገቢ

ማስገኛነት

ብቻ

ሳይሆን

ኢንቨስትመንት ሇመሳብና ሇማስፋፋትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲሇዉ በመገ ንዘብ
በየዏመቱ በጀት መዴቦ ገበያዎችን ማሻሻሌ ይጠበቅበታሌ ፡፡
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4. የግብይት

ትስስር

የገበያ ትስስር የስራ ክፍሌ

ተግባራት

በየአካባቢው በሰፊው የሚመረቱና ሰፊ ገበያ የሚፈሌጉ የግብርና

ምርቶች /የመስኖ ምርቶች ወዘተ / ከምርት በፊትም ይሁን ከምርት በኋሊ ፣ በመዴረክ እና
በውሌ በማስተሳሰር ዘሊቂ ግንኙነታቸውን በማጠናከር

አምራቹም ሸማቹም በፍትሃዊነት

ተጠቃሚ እንዱሆን ሇማስቻሌ የሚሰራ ክፍሌ ነዉ ፡፡ በመሆኑም በዚህ ክፍሌ የሚሰሩና
አጠቃሊይ

የግብይት

እንቅስቃሴዉ

የተቃና

እንዱሆን

መፈጸም

ያሇባቸዉን

ጽንሰሃሳቦችን

እናቀርባሇን ፡፡
የገበያ ትስስር ምንዴን ነው ?
የገበያ

ትስስር ማሇት አንዴ አምራች ያመረተውን ምርት ገዥ እንዱያገኝ ተጠቃሚው ዯግሞ

ምርቱን በወቅቱና በተፈሇገው ጥራት ሇማግኘት እንዱችሌና

አቅርቦትና ፍሊጎት እንዱጣጣሙ

የማዴረግና ሁለም ተዋናይ ተጠቃሚ እንዱሆን የሚመቻችበት

ሂዯት ነው ፡፡

የገበያ ትስስር አስፈሊጊነት


አምራቹ ሇሚያመርተው ምርት

አስተማማኝ ( በጊዜ ፣ በዋጋ እና በመጠን ) ገበያ

እንዱያገኝ ያስችሊሌ


ገዥዉ ጥራቱን የጠበቀ በቂና

ቀጣይነት ( ዘሊቂነት) ያሇው ምርት ሇማግኘት እንዱችሌ

ያዯርገዋሌ


በተጨማሪ
እና የግንዛቤ

ገዥዎች ምርቱ ካሇበት አካባቢ ርቀት አኳያ ፤ በመረጃ እጥረት ግንኙነት
አሇመኖር ከሻጮች ወይም አምራቾች ጋር ተቀራርበዉ ሇመገበያየት

ያለባቸዉን ችግር ሇመቅረፍ ያስችሊሌ ።
አምራቾች እና አገሌግልት ሰጢዎች

ከገበያ ጋር ሇማሰተሳሰር

በዋናነት የግብይት ሰንሰሇቱን

ተከትሇው እንዱሄደ አስፈሊጊው ዴጋፍ ሉዯረግሊቸው ይገባሌ፡፡የግብይት ሰንሰሇት ማሇት አንዴ
ምርት ወይም አገሌግልት ከተመረተበት ቦታ አንስቶ ተጠቃሚው እስከሚዯርስ ዴረስ ያሇውን
ሂዯትና በውስጡ የሚያካትቱትን ሌዩ ሌዩ ተዋንያን ብዛትና ሚና የሚያሳይ ሰንሰሇት ነው፡፡
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የገበያ ትስስር የሚፈጽሙ አካሊት እነማን ናቸዉ? (መረጃ እነማን ማግኘት
አሇባቸዉ?)
አምራች -

ከጅምሊ ነጋዳ ጋር

o ነጋዳዎች ከአምራቾች ምርታቸውን ከገበያ ወይም ከማምረቻ ቦታቸው

ዴረስ ሄዯው

በመግዛት የተቀራረበ ግንኙነት ይፈጥራለ፡፡
o አምራቹ በቂ አቅርቦት ካሇዉና የትራንስፖርት ችግር ከላሇ ነጋዳዎች ምርቱ
በሚመረትበት ቦታ መግዛታቸው ሇሁሇቱም ጠቀሜታ አሇው ::
o አምራቹ

ምርቱን በተናጠሌ ወዯ አካባቢ ገበያ

ካሇበት ነጋዳው ይህንን ችግር ይቀርፍሇታሌ::

ሇማጓጓዝ የትራንስፖርት ችግር
:: ነጋዳዉ በትራንስፖርት ወጪ

ሳቢያ ዋጋ እንዲያሳንስ በባሇሙያ ቅርብ ክትትሌና ዴጋፍ
ያመረቱትን ምርት በጋራ በማሰባሰብና

አምራቾች በተናጠሌ

ወዯ አካባቢ ገበያ በማቅረብ አሊስፈሇጊ

የትራስፖርት ዋጋን መቆጣጠር እንዱችለ ማዴረግ ይጠይቃሌ ::
አምራች o ይህ

ከቸርቻሪ ነጋዳ
አምራቹ ከጅምሊ ነጋዳው ጋር ሳይገናኝ በቀጥታ በችርቻሮ ንግዴ ከተሰማሩ

ነጋዳዎች ጋር የሚዯረግ የትስስር ሂዯት ነው::
o ቸርቻሪ

ነጋዳዎች

ምርቱን

ሇመግዛት

የሚያወጡት

የግብይት

ወጭ

ከጅምሊ

ነጋዳዎች ሲረከቡ ካሇው አንጻር ሲወዲዯር ዋጋዉ ዝቅተኛ ስሇሚሆን ባሊቸው
ካፒታሌ ብዙ ምርት ገዝተው ወዯገበያ ማቅረብ ያስችሊቸዋሌ ::

ይህም አምራቹን

ብዙ እንዱያመርት ያበረታታዋሌ:: የገበያ ስጋትንም ያስወግዴሇታሌ::
o በላሊ በኩሌ

ጀምሊ ነጋዳው በምርቱ ሊይ የሚጨምሯቸው የተሇያዩ የግብይት

ወጭዎች ስሇሚያስወገደ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ምርቱን በተመጣጣኝ ዋጋ
እንዱያገኙ ያስችሊቸዋሌ::
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አምራች -

ከአግሮፕሮሰሰር

o ይህ አይነት የትስስር ሂዯት አምራቾች ምርቱን ከሚያቀነባብሩ አግሮፕሮሰሰሮቸ ጋር
የሚፈጥሩት ግንኙነት ነው ::
ሇረጅም ጊዜ
በፋብሪካዎች

ተመርተው ሇገበያ እስኪቀርቡ ዴረስ በመጋዘን

ማከማቸት ሇማይችለ የምርት አይነቶች /perishable crops/
ተቀነባብረው

ሇረጅም

ጊዜ

መቆየት

እንዱችለ

ማዴረግና

እሴት

በመጨመር የተሻሇ ዋጋ እንዱያወጡ ሇማስቻሌ ነው
o ምርቱን አምርቶ ሇገበያ ሇማቅረብ ረጅም ጊዜ የሚጠይቁ የምርት አይነቶችን
ከአግሮፕሮሰሰሮች ጋር ማገናኘት አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አቀነባባሪዎች ቀጣይነት
ያሇው የምርት አቅርቦት አግኝተው ስራቸውን ሇመስራት ስሇማያስችሊቸው ነው ::
አምራች -

ከሊኪ

o አርሶ አዯሮች ከሃገር አሌፈው ወዯላሊ ሃገር ምርትን ከሚያሻግሩ ዴርጅቶች ጋር
ያሇውን

ግንኙነት

የሚመሇከት

ነው፡፡

አርሶ

አዯሮችን

ማሣ

ሊይ

ክትትሌ

በሚያዯርጉና ስሌጠና በሚሰጡ ካምፓኒዎች መታገዝ ጥራቱን የጠበቀ ምርት
አምርቶ ማስተሳሰር ይቻሊሌ ፡፡
አምራች -

ከህብረት ስራ ማህበራት

o ይህ የትስስር ሂዯት አምራቾች ከግብይት ህብረት ስራ ማህበራት ጋር የሚያዯርጉት
ትስስር ነው:: የህብረት ስራ ማህበራት ራሳቸው አምራች ሉሆኑ ይችሊለ::
አምራች ከተጠቃሚዎች /end users/
o የምርት

ተጠቃሚዎች

ሆስፒታልች፣

ወታዯራዊ

የምንሊቸው

የሸማቾች

ተቋማት፣

ዩኒቨርስቲዎች

ከተዘረዘሩት ተጠቃሚዎች ጋር

ህብረት
፣ወዘተ

ስራ
ሲሆኑ

ማህበራት፣
አምራቹን

በቀጥታ በማገናኘት የገበያ እዴሌ መክፈት

ይቻሊሌ፡፡
o ግሇሰብ ተጠቃሚዎችን /end users/ ከአምራቾች ጋር ማስተሳሰር ከጊዜና ወጭ
አንጻር አዋጭ ስሊሌሆነ እነዚህን አካሊት ማስተሳሰር የሚቻሇው በተዯራጀ ሁኔታ
በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ቢሆን ይመረጣሌ፡፡
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የግብይት ትስስር ዉጤታማነት ምንጮች
የግብይት ትስስርን ዘሊቂነት ከሚወስኑት ጉዲዮች ዉስጥ አንደና ዋነኛዉ ትክክሇኛና ተዓማኒነት
ያሇዉ ፣ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ ሇግብይት ተዋናዮች በአግባቡ ማዴረስ እንዱሁም
በየአካባቢዉ ያሇዉን የምርት አቅርቦትና ፍሊጎት መረጃ በአግባቡ በመሇየት ይህንን መረጃ
ማዲረስ ሲቻሌ

ነዉ ፡፡ ይህ ከሆነ ትስስሩ ዉጤታማ ይሆናሌ ፡፡

የትስስር ውጤታማነት እንዳት ይሇካሌ (አመሊካቾች )



ቀጣይነት ያሇዉ ትስስር - ትስስር ከተፈጸመ በኋሊ ሳይቋረጥ የሁሇቱን ትስስር የፈጸሙ
አካሊት ፍሊጎት ባረካ ሁኔታ ሲቀጥሌ



የጋራ ተጠቃሚነት ያሇበት ትስስር - ትስስሩ የሁሇቱን ትስስር የፈጠሩ አካሊት ፍሊጎት
ያሟሊና ተጠቃሚ ያዯረገ ሲሆን



የጎሊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዲ ያሇዉ ትስስር

- ትስስር የተፈጠረበት ምርት የገዥንም ሆነ

የሻጭን ኢኮኖሚ ዯረጃ በማሻሻሌ ያመጣው ሇውጥ የጎሊ ሲሆን


ከፍተኛ የምርት መጠን ትስሰር - ትስስር የሚፈጸምበት የምርት መጠን ኢኮኖሚያዊ
ፋይዲ ሉያመጣ በሚችሌ መሌክ ከፍተኛ መጠን መሆን

አሇበት ፡፡

5. የግብይት መረጃና ትንበያ አገሌግልት ምንነት
የመረጃ ANs-¼úïC (Concepts of Information


xþNæR»>N ¥lT XNd¥N¾WM ¹q_ êU
xgLGlÖT §Y



የሚያወጣ፣ lÞBrtsB _QM

የሚውሌ፣ bxgLGlÖtÜM l¤§ MRT lþÃSgŸ y¸CL MRT nW\

ysW LJ ytGÆR wYNM yx:Mé W«¤T yçnÂ y:lT t:lT tGÆ„N
btqlጠf hùn¤¬ l¥kÂwN y¸rÄW ›Ynt¾ mœ¶Ã nW#

28

xþNæR»>N: qDä ynbrÂ y¥ÂWqW ngR wYM
 qdM BlÖ ynbrN GN²b¤ y¸ÃSqYR xÄþS :WQT
o o‰N

ytÝÂ

l¥DrGÂ

lmwsN

b¸ÃSCL

mLkù

tsBSïና

ተቀናብሮ ytzUj mr© nW#


xB²¾WN gþz¤ Ä¬NÂ xþNæR»>NN btlêêunT (interchangeably) ym«qM
tlMì Y¬ÃL\
 Ä¬ãC yxþNæR»>N _Ê ሀቆች ( raw facts ) ናቸው፤
 xþNæR»>N y¸ÆlW lWún¤ xsÈ_ b¸ÃmC mLkù yተዯራjÂ ytqnÆbr
wYM b£dT ytlw« Ä¬ (processed data) nW፤
 xþNæR»>N

YbL_

sþqnÆbRÂ

sþb«R

dGä

:WqTN

wd

¥mN=TÂ/wYM ¥SÍÍT Ãm‰L፤

yxþNæR»>N xSf§gþnT («q»¬)\
 xþNæR»>N XNd¥N¾WM ¼BT (resource) lsW LJ y¸s«W x«Ý§Y
xgLGlÖT XNdt«bq çñ bênŸnT y¸ktlùT «q»¬ãC xlùT:1) wQ¬êE CGRN lmF¬T YrÄL
2) lWún¤ ¼úB mnšnT ያገሇግላል
3) :QD l¥WÈTÂ lmgMgM ያግዛል
4) l¤lÖC ¼BèCN lmö«B McÜ hùn¤¬ Yf_‰L ፣
5) yo‰ DGää>N l¥SwgD YrÄL ፣
6) bx«Ý§Y xþNæR»>N ‰sù ¼BT çñ ¼BT y¸f_R bmçnù y¼BèC hùlù
¼BT nW፡፡
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yxþNæR»>N ÆH¶ÃT
xþNæR»>N sãC bq§lù lþlêw«ùT y¸CL (exchangible) ¼BT መሆኑ\



 xþNæR»>N y¥dG wYM ymSÍÍT (expandability) ÆÞRY xlW\
 xþNæR»>N ktgßbT gþz¤ jMé XÃdgÂ XysÍ YÿÄL\
 t«Ý¸W y‰sùN LMD =MébT ÃúDgêL# BÝtÜNM kF ÃdRgêL\
 xþNæR»>N yttkþnT (substitutability) ÆÞRY xlW - ¥lTM xþNæR»>N
l¤lÖC mœ¶ÃãCN wKlÖ bmgßT tf§gþWN W«¤T y¥SgßT ÆÞRY xlW፤
 xþNæR»>N yfÈN tÙinT (transportablity) ÆÞRY xlW\ MNM ngR XNd
xþNæR»>N bF_nT ymDrS ÆÞRY ÃlW ylM# lMúl¤ y›lMN :l¬êE WlÖ
b¤¬CN çnN bmgÂ¾ Bzù`N XNk¬t§lN\
 xþNæR»>N ytkÍÍYnT (sharablity) ÆÞRY xlW\ xND ngR ksÀ wd
tqÆY sþt§lF sÀW wgN y¸¯DLbT sþçN ltqÆ† wgN GN Y=MRl¬L#
xþNæR»>N GN sÀWN (xU¶WN) xÃ¯DLbTM\

yxþNæR»>N ›YnèC (Types of Information)


yxþNæR»>N ›YnèCN y¸wSnù wYM lxþNæR»>N Fr© m¿rT y¸çnù
ytlÃ† hùn¤¬ãC xለ፣

 xþNæR»>N k¸s«W xgLGlÖT («q»¬) xNÚR bƒST mKfL YÒ§L:a. x«Ý§Y xNæR»>N (General Information)
b. tNÆY xþNæR»>N (Information for Forecasting)
c. lGMg¥ y¸WL xþNæR»>N (Information for Performance Evaluation)
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1) x«Ý§Y xþNæR»>N y¸ÆlW yxNDN hùn¤¬ (situation) wQ¬êE TKKl¾ gA¬
l¥wQ sþÆL «QlL Æl mLkù y¸sbsBÂ y¸d‰J yhùn¤¬W yº§ ¬¶K Ä¬
(background data) nW# lMሳሌ: ygbÃN xZ¥¸Ã (trend) lmk¬tL yሚሰበሰብ ዲታ#
 ytæµµ¶N XNQSÝs¤ l¥_ÂT yሚሰበሰብ ዲታ#
 xÄÄþS yxþNvSTmNT :DlÖCN lmlyT የሚሰበሰብ ዲታ# wzt.
tNÆY ሇትንበያ የሚውል xþNæR»>N፣

2)


wdðT

lþçnù

y¸Clù

hùn¤¬ãCN

wYM

DRgþèCN

(likely occurrences)

lmtNbY y¸ÃglGL mr© nW\
 xNDN RM© lmWsD sþ¬sB kx¥‰ôcÜ WS_ yT¾W tGÆ‰êE bþdrG
XNd¸bJ y¸«qÜM xþNæR»>N tNÆY xþNæR»>N nW\ lMúl¤: “YH bþdrG MN YmÈL?” y¸L _Ã³ xSqDä b¥NúT yRM©ãCN
(yWún¤ãCN) W«¤èC kwÄþhù lmgmT y¸ÃSCL mr© nW\

3)

lGMg¥ y¸WL xþNæR»>N ( information for evaluation)
 xNDN ¬Qì ytkÂwn o‰ Sk¤T lmk¬tLÂ lmgMgM y¸ÃglGL

xþNæR»>N (mr©) nW# lMúl¤: xND yL¥T PéG‰M wYM PéjKT bmkÂwN §Y XÃl lmk¬tLÂ
kPéG‰Ñ wYM kPéJቱ FÚ» bº§ ytgßWN W«¤T btlYM k:QÇ
xµ*Ã lmgMgM sþÆL y¸sbsB mr© ነው፡፡
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yxþNæR»>N _‰T mmz¾ዎC (Attributes of Information)
yxNDN xþNæR»>N _‰T dr© lmmzN y¸ÃSClù êÂ êÂ hùn¤¬ãC y¸ktlùT
ÂcW:1) yxþNæR»>N TKKl¾nT/xSt¥¥ŸnT (accuracy / reliability)
2) yxþNæR»>N wQ¬êEnT (Timeliness)
3) xuRnTÂ GLAnT (conciseness/transparency)
4) yxþNæR»>N tgbþnT/xSfl§gþnT (relevancy)
5) ምlùዕነት (Completeness)
6) wÀ öÈbþnT (Cost effectiveness)
7) yxq‰rB tS¥¸nT (Good presentation)
ስሇሆነም የምንሌከዉ መረጃ ጥረቱን የጠበቀ እንዱሆን ጥረት ማዴረግ አሇብን ፡፡

5.2. የግብይት መረጃና ትንበያ (marketing information/forecast) ምንነትና
ጠቀሜታ
የገበያ መረጃ

ስራ

በየአካባቢው ያሇውን የግብርናና የኢንደስትሪ ምርቶች ዋጋ በየሳምንቱ

በማሰባሰብ ሇውሳኔ ሰጪ አካሊት እንዱሁም በየዯረጃው ሊለ የገበያ መረጃ ተጠቃሚ የህ/ሰብ
ክፍልች መረጃው እንዱዯርስ በማዴረግ የምርት ዝውውሩ የተቀሊጠፈና ሁለንም አካባቢ
ያዯረሰ እንዱሆን በማዴረግ ፣ ተገቢ የምርት ዋጋ እንዱፈጠርና አምራቹና ተጠቃሚዉ
ከግብይት ስርዓቱ እንዱጠቀሙ የማዴረግ ስራ ነዉ ፡፡ በተጨማሪም በዓመቱ ሇገበያ ሉቀርብ
የሚችሌ የምርት አቅርቦትና ፍሊጎት ትንበያን በመስራትና መረጃ በማዯራጀት

የት አካባቢ

ገበያዉ ከሚፈሌገዉ በሊይ ምርት ሉቀርብ እንዯሚችሌና የት አካባቢ የአቅርቦት እጥረት
ሉከሰት እንዯሚችሌ በመተንበይ መረጃዉን ሇሚመሇከታቸዉ
የምርት

ስርጭቱ

የሚያስችሌ

ተግባር

ፍትሃዊ
ነዉ

እንዱሆንና

ላልች

ተያያዥ

አካሊት እንዱዯርስ በማዴረግ
ጥቅሞችንም

ሇማረጋገጥ

፡፡
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የገበያ መረጃ ምንነት
የገበያ መረጃ ፡ - ማሇት የግብይት ሂዯት የተጠናከረ ይሆን ዘንዴ ሇዉሳኔ መስጠት አጋዥ
የሆኑ መረጃዎች ሁለ የገበያ መረጃ በመባሌ የታወቃለ ፡፡ በተዯራጀ መሌኩ ሉሰበሰብ ሉዯራጅ
ሉተነተንና ሇቀጣይ ተሌዕኮ ሉከማች እንዱሁም ሉሰራጭ የሚችሌ የገበያ ጥሬ መረጃን
ይመሇከታሌ ፡፡
በእኛ ዯረጃ

የምርትና አገሌግልት ወቅታዊ የመገበያያ ዋጋን ፣ የምርት ፍሊጎትና የአቅርቦት

መረጃዎችና የመሳሰለትን የሚያካትት

ሲሆን በክሌለ ዉስጥ ካለትና ከተመረጡት የገባያ

መረጃ ማሰባሰቢያ ቦታዎች የሚሰበሰቡት ጥሬ የገበያ ሊይ መረጃዎች Data በመባሌ ሲታወቁ
እነዚህ መረጃዎች ተሰባስበዉና ተዯራጅተዉ ትርጉም ሉሰጡ በሚችለ መሌኩ ተዘጋጅተዉ
ዉሳኔ ሉያሰጥ የሚያስችሊቸዉን መሌክ ሲይዙ የገበያ መረጃ ( market information ) በመባሌ
ይታወቃሌ ፡፡ በመሆኑም በየአካባቢዉ ያሇዉ የገበያ ሊይ ጥሬ መረጃ የግዴ መዯራጀት
መተንተንና

የአካባቢዉን

የገበያ

ሁኔታ

አዝማሚያ

ሉናገር

በሚችሌ

መሌኩ

መዘጋጀት

ያስፈሌገዋሌ ፡፡

ይህ የገበያ መረጃ ከተመረጡት የክሌለ ገበያዎች ከተሰበሰበ ከተተነተነ በኋሊ ሇዞንና ሇክሌሌ
በመሊክ

ክሌሊዊ

ይዘት

ኖሮት

ተመሌሶ

በግብረ

መሌስነት

ወዯ

ተጠቃሚዉና

አምራቹ

እንዱዯርስና ክሌሊዊ መረጃ እንዱኖረዉ ይዯረጋሌ፡፡
የምርት ዋጋ መረጃ ማሰባሰብ ፣ ማዯራጀትና ማሠራጨት ዓሊማ

የምርቶችን ሣምንታዊ ዋጋ መረጃ በሁለም ዞኖች በሚገኙ IT በተዘረጋሊቸው
ወረዲዎች

በማሰባሰብ፣

ሇተጠቃሚው
መረጃዎችን

በመተንተንና

በማዯራጀትና

በማሠራጨት

በወቅቱ

ማዴረስ፣
በሳምንት፣

በወር፣

በሩብና

በአመት

በማዯራጀትና

በመተንተን

በሚፈሇጉበት ወቅት ሇመጠቀም ዝግጁ አዴርጏ ማስቀመጥ፣
የመረጃን ጥራትና ታማኒነት ሇማረጋገጥ ወቅታዊ ክትትሌና ግምገማ በማካሂዴ
ችግሮች ሲከሰትም አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት ዋና ዋና ናቸው፡፡
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ወቅታዊ የምርት ዋጋ መረጃ

አሰባበሰብና

አስፈሊጊነት ፣ ሇማንስ ይጠቅማሌ

ምርትና ግብይትን በተቀናጀ መሌኩ ሇማከናወን እንዱሁም

ተጠቃሚው የተወሰነ የግብይት

ተዋናዮች ብቻ

አሊስፈሊጊ የሆነ የገበያ ውዴዴር

እንዲይኖር

እንዲይሆኑና ሁለንም ተጠቃሚ ሇማዴረግ

እንዱሁም ቀሌጣፋ የሆነ የምርት ስርጭትን እንዱፋጠን በማዴረግ

ወጪ በመቀነስ ሇአንዴ ሀገር ሌማት

የግብይትን

የወዯፊት ህሌውና ሲባሌ ፖሉሲ ፣ ስትራቴጅ እቅዴ፣

መመሪያና አዋጆችን እንዱወጣ ሲፈሇግ ትክክሇኛና ተዓማኒ መረጃ እንዯ ዋና ቁሌፍ ሆኖ
ያገሇግሊሌ ፤፡
ወቅታዊ የምርት የዋጋ መረጃ ማሰባሰብ ማዯራጀትና ማሰራጨት ሇሌዩ ሌዩ የህብረተሰብ
ክፍልች ማሇትም ሇገበሬዎች /አምራቾች/ ፣ ሇሸማቾች (Consumers )
ሇነጋዳዎች ወይም ሊኪወች (exporters) ፣ እንዱሁም

ሇሀገር ውስጥ

ሇፖሉሲ አውጭዎችና ወሳኝ

የመንግስት አካሊት የሊቀ ጠቀሜታ አሇዉ ፡፡
1.ሇገበሬዎች /አምራቾች/ ፡

ገበሬው ወይም አምራቹ ምርቱን ሲያመርት : ምን አይነት ምርት፣ በምን ጥራት ፣
በምን ዯረጃና
መሆኑና



ዋጋ ፣ መቼና እንዳት

ማምረት እንዲሇበት ሇመወሰን ጠቀሜታው የጎሊ

ምርትንና ግብይትን በተቀናጀ መሌኩ ሇማከናወን

ያስችሊሌ፡፡

በግብይቱ ሂዯት ሊይ ተጠቃሚው የተወሰነ አካሌ ብቻ እንዲይሆን ሁለም በተሳትፎዉና
በሰራዉ ስራ ሌክ ተጠቃሚ እንዱሆን ያዯርጋሌ ፣



አርሶ አዯሮች( አምራቾች) በጠራ መረጃ ሊይ ተመስርተዉ ስሇሚገበያዩ ከነጋዳው ጋር
የሚያዯርጉትን በዋጋ የመዯራዯር አቅም ያሻሽሌሊቸዋሌ

/አሊስፈሊጊ የሆነ የገበያ

ውዴዴር እንዲይኖር ይረዲሌ/ ፣


በሁለም አካባቢ መረጃዉ ስሇሚዯርስ ቀሌጣፋ የሆነ

የምርት /የሀብት/ ስርጭትን

ያፋጥናሌ፣


የግብይት ወጭን ይቀንሳሌ /ማሇትም ምርቱን ሇመሸጥ የሚወጣ የመጋዘን
የመሳሰለትን

ወጭንና

/ እና ስጋትን ይቀንሳሌ፡፡

በአጠቃሊይ የምርት የዋጋ መረጃ

ስርዓት ቀሌጣፋና የዲበረ

የምርት ግብይት ሥርዓትን

ሇመገንባት የተሟሊ ወቅታዊና ትክክሇኛ መረጃ ሇማግኘት መሠረታዊ ጉዲይ ነው ፡፡
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2. ሇሀገር ውስጥ ሇነጋዳዎች ወይም ሊኪወች (exporters)
ወቅታዊ የገበያ መረጃ ሇሀገር ውስጥ ነጋዳዎች ፣ ሊኪዎችና አግርፕሮሰሰሮች በቅዴሚያ
ከአምራቾች የሚገዙትን

ምርት : የት መግዛት እንዲሇባቸው፣ ምን አይነት ምርት፣ ጥራት፣

ዯረጃ እና ዋጋ ሇማወቅ ያስችሊሌ ፡፡ የማጓጓዣ የማስጫኛ፣ የመጋዘን ኪራይ ፣ ግብር እና
ላልች ከገበያ ጋር የተገናኙ ወጭዎችን በማካተት ሉያዋጣቸው የሚችሌ መሆኑን ግምት
ውስጥ አስገብተው እንዱሰሩ ያግዛሌ ፡፡
3.ሇፖሉሲ አውጭዎችና ወሳኝ የመንግስት አካሊት ፡

ጥሩ የገበያ መረጃ ስርዓት መመስረት ሇንግዴ እንቅስቃሴ ጠቋሚ የሆነ ወቅታዊ መረጃ
ሇመስጠት ያስችሊሌ፣ ወቅታዊ የገበያ መረጃ ሇፖሉሲ አመንጭዎች እና ውሳኔ ሰጭ
አካሊት የትኩረት አቅጣጫን ሇመወሰን



እንዯ ዋና ግብአት ያገሇግሊሌ፣

የገበያ መረጃ በሀገር ዯረጃ ሇሚከሰቱ የተፈጥሮ አዯጋዎች: ቀዴሞ ከማወቅና ከማዘጋጀት
አንፃር ጠቀሜታ የጎሊ ዴርሻ ያሇው ሲሆን

በዴርቅ ችግር የምግብ እጥረት ያሇባቸውን

አካባቢዎች ሇማወቅና የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥና

የምግብ ሰብሌ አቅርቦትና ዋጋ

ከተሇመዯው ሁኔታ በታች ወይም በሊይ መሆን አሇመሆኑን ግንዛቤ በመስጠት

እንዯ

ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ አካሌ በመሆን ያገሇግሊሌ ፡፡
4.ሇሸማቾች (Consumers) ፡

የምርት ተጠቃሚዎች / ተመጋቢዎች / የሚገዙት አይነትና መጠን በሸማቾች የገቢ
ዯረጃና ምርጫ ሇመወሰንና ኑሮአቸዉን በአግባቡ ሇመምራት ያግዛቸዋሌ፣



ሸማቾች ምን አይነትና መጠን መግዛት እንዲሇባቸው ሇመወሰን ትሌቁ ወሳኝ ተግባር
የምርቱ ዋጋ ስሇሆነ ሇመወሰን ያግዛቸዋሌ እንዱሁም



የት ቦታ በቅናሽ ዋጋ ምርቱ እንዲሇ ተገንዝበዉ ግብይቱን ካሇበት ቦታ ሄዯዉ ሇመጠቀም
ያስችሊቸዋሌ ፡፡
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ሣምንታዊ የግብርና ምርት የዋጋ መረጃ

አሰባሰብ

አሰራር

የገበያ መረጃ የሚሰባሰበዉ ከየት ነዉ
በየዞኑና ወረዲው
በተመረጡ የገበያ ቦታዎች ሊይ ፣
በተመረጡ የህብረት ሥራ ማህበራት ሊይ( በዉስን ምርቶች ሊይ)፣
Ecx ገበያ ማዕከሊት ሊይ ( ሰሉጥ ፣ቦልቄ ወዘተ )
የንግዴ ሚኒስቴር ኤክስፖርት ምርት ዋጋ መረጃ ፡፡
ከፋብሪካዎች፣ ትሊሌቅ እርሻዎች፣
ከጉምሩክና /የወዯብ፣

የገበያ ዋጋ መረጃ ማሰባሰቢያ ስሌት:
1) ገዥው የገዛበትን ዋጋ በመጠየቅ፣
2) ሻጭ የሸጠበትን ዋጋ በመጠየቅ፣
3) ሻጭና ገዥ ሇመስማማት የሚያዯርጉትን ዴርዴር በመከተሌ በማየት
መጨረሻ ሊይ የሚስማሙበትን ዋጋ በመያዝ ምርቱ የተሸጠበትን ዋጋ
ማወቅ ይቻሊሌ፡፡
በአጠቃሊይ ሶስቱንም ዘዳዎች በተግባር መጠቀም ቢቻሌም ሻጭና ገዥ ተስማምተው
የሚያዯርጉትን የግዥ ሁኔታ በመከተሌ የሚያዘው ዋጋ አስተማማኝነቱ የሊቀ ነው ፡፡

ከየአካባቢዉ የተሰበሰቡ የገበያ ዋጋ መረጃን ሇተጠቃሚዉ ማዴረስ
ክሌሌ ፡ ከሁለም የተመረጡ የገበያ ማዕከሊት የተሊኩሇትን የገበያ ዋጋ መረጃ በማየት የዋጋ
ዉጣ ዉረዴ ያሳዩ ምርቶችን ሇይቶ ሇሁለም ዞኖችና ወረዲዎች በግብረመሌስ መሌክ እንዱዯርስ
ያዯርጋሌ ፡፡

ዞን

፡ በዞኑ ዉስጥ የዋጋ ሌዩነት ያመጡ ምርቶችን በመሇየት ሇወረዲዎች እንዱዉቁት ግብረ

መሌስ ይሰጣሌ ፡፡

ወረዲ ፡ በየእሇቱ ያሇዉን የገበያ ዋጋ መረጃ ይሰበስባሌ ሇዞንና ሇክሌሌ ይካሌ ፣ ከሊይ
የዯረሰዉን የገበያ ዋጋ መረጃ ግብረመሌስ ዯግሞ ሇተጠቃሚዉ እንዱዯርስ ሇማዴረግ የተላዩ
አማራጮችን ይጠቀማሌ ፤
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በህብረት ስራ ማህበራት ጽ/ቤት ሊይ እንዱሇጠፍ ማዴረግ



በወረዲ የገበያ ማዕከሊት ሊይ በዋጋ መሇጠፊያ ቦርዴ ሊይ እንዱሇጠፍ ማዴረግ



በአካባቢ ሜዴያ የገበያ ዋጋ መረጃዉን በአጭሩ የማሳወቅ ስራ መስራት



ከወረዲዉ ላልች ባሇሙያዎችና አመራሮች ጋር በመቀናጀት አምራቹና ነጋዳዉ
በተሇያዩ አማራጮች እንዳት የገበያ ዋጋ ማግኘት እንዲሇበት ያጠናለ ፣ስሌት
ይነዴፋለ



አርሶ አዯሩ መረጃ እንዳት እንዯሚያገኝ ግንዛቤ ፈጠራ ስራ መስራት ይሰራሌ፡፡

አርሶአዯሮች ፡


በየሣምንቱ የሚሠራጨውን መረጃ /በሬዴዮና በጹሑፍ/ የዋጋ መረጃ በመከታተሌ
ጥቅም ሊይ ያዉሊለ፣



ስሇዋጋ

መረጃው

ጠቀሜታ

አስተያየት

ይሰጣለ

ከተቻሇ

የአዴማጭ

ቡዴን

ያቋቁማለ፣


አመራረታቸውን በመረጃ ሊይ የተመሠረተ ሇማዴረግ ከባሇሙያወች ጋር ይሠራለ

ሳምንታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ አያያዝና አተናተን
ሣምንታዊ የምርት የዋጋ መረጃ (market price information) በተመረጡ የገበያ ቦታዎችና
ቀን በመገኘት በየሳምንቱ የሚሰበስብ የምርት የዋጋ መረጃ ነው የኢንደስትሪና የግብርና
ምርቶችን ዋጋ በማሰባሰብ በመተንተን በማሰራጨት የግብይት ስርአቱን ሇማሻሻሌና ሇማጠናከር
ስሇሚያግዝ ሳምንታዊ የገበያ ዋጋ መረጃን በተመረጡ የገበያ ቦታዎችና ቀን በመገኘት
በየሳምንቱ በመሰብሰብ ሇዉሳኔ ዝግጁ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ ፡፡
የገበያ ዋጋ መረጃ የሚሰበሰበዉ የሚዯራጀዉና የሚሰራጨዉ በንግዴ ኢንደስትሪ እና ገበያ
ሌማት

ቢሮ ከክሌሌ እስከ ወረዲ ባሇዉ አዯረጃጀት ዉስጥ በሚሰሩ በምርት ትንበያና ዋጋ

መረጃ ባሇሙያዎች ነዉ፡፡ የሚሰበሰበዉ መረጃ አምራቹ የተሻሇ ዋጋ እንዱያገኘና በዕቀዴ
ተመረቶ እንዱያመርት ያስችሊሌ፡፡ ምን ማምረት እንዲሇበትና በየትኛዉ ወቅት ቢመርት
ተጠቃሚ እንዯሚሆን ካሇፉት መረጃዎች ማሳወቅም ይጠበቅብናሌ ፡፡
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ሳምንታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ ሇማሰባሰብ በአካባቢዉ በወረዲዉ ካለ ወካይ የሆነ በምርት
አቅርቦት በአይነት ሆነ በመጠን ስፋት ያሇዉ የግብይት ሁኔታ በሻጭና በገዥ እንዯዚሁም
የአቅርቦትና ፍሊጎት ሁኔታዉ ሲታይ የተረጋጋ አካባቢን ሉወክሌ የሚችሌ ገበያ መምረጥ
ይኖርበታሌ ፡፡
መረጃዎችን በሳምንት፣ በወር ፣ በሩብ ዓመት፣ በዓመት በማዯራጀት መተንተን በሚፈሇገዉ
ወቅት ሇመጠቀም ዝግጁ አዴርጎ ማስቀመጥ ፤ የመረጃ ጥራትና ታዓማኒነት ሇማረጋገጥ
ወቅታዊ ክትትሌና ግምገማ ማካሄዴ ፤ በየገበያ ማዕከሊቱ የተሰባሰቡ መረጃዎች ከወረዲ ወዯ ዞን
ከዞን ወዯ ክሌሌ በትክክሌ መሊኩን ማረጋገጥ ችግሮች ካጋጠሙ አፋጣኝ ምሊሽ መስጠት
ያስፈሌጋሌ፡፡
የሚሰበሰቡ የምርት ዋጋ መረጃዎች የሚባለት ሇገበያ የቀረበ የኢንደስሪና የግብርና ምርቶች
ከተሰበሰቡ በኋሊ በመተንተን በማቀነባበር የሚገኝና ሇዉሳኔ አሰጣጥ አገሌግልት ሉዉሌ
የሚችሌ ግብዏት በመሆኑ የሚሰበሰብ ጥሬ መረጃ በሂዯት ተሇዉጦ በግብዏትነት ማገሌገሌ
ይኖርበታሌ ፡፡
ከዞንና ከወረዲ የተሰበሰቡ

መረጃዎችን በክሌሌ ዯረጃ ተጠቃሇዉ በግብረ መሌስ መሌክ

የሚሊኩ የገበያ ዋጋ መረጃዎችን ሇተጠቃሚዉ የሚዯርስበትን ሁኔታ ማመቻቸት (በሚያይበት
ቦታ በመሇጠፍ) ሁለም የመረጃዉ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈሌጋሌ ፡፡
ዲታ ሇመሰብሰብ የተሇያዩ ዘዳዎችን መጠቀም እንዯሚቻሇዉ ሁለ የተሰበሰቡ ዲታዎችን
ሇመተንተን (በወቅቱ ያሇዉ ዋጋ ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር እንዱሁም በዓመቱ ዉስጥ ባለ
ወራት መካከሌና ከዓመት ዓመት ያሇዉን የዋጋ ሇዉጥ ሁኔታ (trend) ሉያሳዩ የሚያስችለ
የተሇያዩ ዘዳዎችና አቀራረቦች ያለ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ የዲታ መተንተኛና ማቅረቢያ ዘዳዎች
የሚከተለት ናቸዉ
አማካኝ /AVERAGE፡- በአንዴ አሃዝ ስብስቦች ዉስጥ እኩሌ ወይም የተሇያያ ዋጋ ያሊቸዉን
አሀዞች በመዯመር ዉጤቱን በአሃዞቹ ሇሚወክሊቸዉ ብዛት በማካፈሌ የሚሰሊ ነዉ

38

መቶኛ /PERCENTAGE፡ - በአንዴ ምርት ዘመን ከተሸጠዉ የሰብሌ ምርት ዉስጥ 25%
የጥራጥሬ ምርት ቢሆን ይህ አገሊሇፅ የሚያመሇክተዉ ከእያንዲንደ 100 የምርት ሽያጭ
25ቱ የጥራጥሬ ምረት መሆኑን

ያመሇክታሌ፡፡

ምሳላ-- በአንዴ ገበያ ሊይ የቀረበ ምርት ከጠቅሊሊዉ 1000 ኩንታሌ ዉስጥ 250 የጥራጥሬ
እህሌ ቢሆኑ ይህንን ዴረሻ በመቶኛ ሇመግሇፅ የምንጠቀምባቸዉ የስላት ዯረጃዎች የሚከተለት
ይሆናለ
2.1.4 የምርት አቅርቦትና ፍሊጎት ትንበያ ምንነትና
በአንዴ

የምርት

ዘመን

ሉመረት

የሚችሇውንና

አስፈሊጊነት
ከሚመረተው

ውስጥ

ሇገበያ

ሉቀርብ

የሚችሇውን የምርት ዓይነትና መጠን የገበያ ተዋንያን ከግብይት በፊት እንዱያውቁትና
እንዱያቅደ ሇማዴረግ እንዱሁም የግብርና ምርትን ከማሳዯግና የምርቱን ግብይት ከማሣሇጥ
አንጻር ሇፖሉሲ ቅመራ፣ ሇሌማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ዝግጅት እንዱሁም ሇውሳኔ
የመረጃ ግብዓት ሇመስጠት ፣ በየዯረጃዉ ያለ የገበያ ተዋናዮች የሚፈሌጓቸዉ የግብርና ምርት
መጠን በመሇየትና የአቅርቦትና ፍሊጎትን ሚዛን በመስራት አምራቹንና የምርቱን ተጠቃሚ
በምርት ግብይት ስምምነት

በዘሊቂነት ሇማስተሣሠር የሚያስችሌ የትንበያ መረጃ ነዉ ፡፡

ትንበያ (forecasting) በመሠረተ-ሐሳብ ዯረጃ ያሌታወቁ ሁኔታዎችን አስቀዴሞ የመገመት
ሂዯት ነው\
ከዚህ አንጻር- “የግብርና ምርት አቅርቦትና ፍሊጎት ትንበያ” የሚሇው መሠረተ- ሐሳብ በአንዴ
የምርት ዘመን ሉመረት የሚችሇውንና ከሚመረተው

ውስጥ ሇገበያ ሉቀርብ የሚችሇውን

የግብርና ምርት ዓይነትና መጠን አስቀዴሞ መገመትን ያመሇክታሌ፡፡

የትንበያ ስራ ዓሊማዎች


በአንዴ የምርት ዘመን ሉመረት የሚችሇውንና ከሚመረተው ውስጥ ሇገበያ ሉቀርብ
የሚችሇውን የምርት ዓይነትና መጠን የገበያ ተዋንያን ከግብይት በፊት እንዱያውቁትና
እንዱያቅደ ሇማዴረግ ፣



የግብርና ምርትን ከማሳዯግና የምርቱን ግብይት ከማሣሇጥ አንጻር ሇፖሉሲ ቅመራ፣
ሇሌማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ዝግጅት ሇውሳኔ) የመረጃ ግብዓት ሇመስጠት\
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አምራቹንና

የምርቱን

ተጠቃሚ

(ገዢ)

በምርት-ግብይት

ስምምነት

ሇማስተሣሠር

የሚያስችሌ ሁኔታ ሇማመቻቸት፣


ሇገበያ የሚቀርበውን ጨምሮ ሇተሇያየ አገሌግልት የሚውሇውን የምርት ዓይነትና
መጠን አስቀዴሞ ሇማወቅና ሇማቀዴ፣

የምርት አቅርቦት ትንበያ መረጃ አሰባሰብና ሥርጪት አሰራር
እስከአሁን በሚሠራበት የምርት ግምገማ ዘዳ በእያንዲንደ የምርት ዘመን ሁሇት ዓይነት
የሰብሌ ምርት ግምጋማዎች ይካሄዲለ (ቅዴመ - ምርት እና ዴህረ - ምርት ግምገማ (Preharvest and Post- harvest Crop assessment)፡፡.
ሰብለ በተወሰነ የዕዴገት ዯረጃ ሊይ

የቅዴመ ምርት

የትንበያ ዓይነት

እያሇ ሉገኝ የሚችሇው የምርት መጠን የሚገመትበት

ሲሆን ዴህረ አዝመራ ምርት ትንበያ ዯግሞ ምርቱ በዯረሰበት ወቅት ከአርሶ አዯሩ ጋር
በመነጋገርና በናሙና የተገኘዉን ምርት በማስሊት የሚካሄዴ ነዉ ፡፡
የሰብሌ ምርት ሇገበያ ሉቀርብ የሚችሇዉን (የአቅርቦት ትንበያን) በተመሇከተ በየምርት ዘመኑ
ዴህረ-ምርት ግምገማ ከተሰራ በኋሊ ከተመረተዉ የሰብሌ ምርት ዓይነትና መጠን ውስጥ ምን
ያህለ ሇገበያ እንዯሚቀርብና ሇላሊ አገሌግልት እንዯሚውሌ የCSA ቀመር በመጠቀም የሚሰሊ
ሲሆን እንዯየምርቱ ዓይነት የተያየ የስላት መነሻ ፐርሰንት ይኖረዋሌ ፡፡
የግብርና ምርት ፍሊጎት ትንበያ ፡ ይህ የሚሰራዉ በየአካባቢያችን ካለ

ትሊሌቅ ዴርጅቶችና

ተቋማት በዓመቱ የሚፈሌጉትን የግብርና ምርት ዓይነትና መጠን በመሇየት ከጠቅሊሊ አቅርቦት
ጋር በማመዛዘን ሇትስስር ስራ የምንጠቀምበት አሰራር ነዉ ፡፡ ይህም በመጀመሪያዉ ሩብዓመት
ሊይ ተጠነቆ መተሊሇፍና ስራ ሊይ መዋሌ ይገባዋሌ ፡፡
በአጠቃሊይ

ከሊይ

የተጠቀሱት የግብይት መሰረተ ሌማት ፣ የግብይት ፕሮሞሽን ፣ የግብይት

መረጃ ፣ የግብይት ጥናት ተግባራት ሄዯዉ ሄዯዉ ዘሊቂና ዉጤታማ የሆነ የገበያ ትስስር
በመፍጠር አምራቹ ፣ነጋዳዉ እንዱሁም በሊተኛዉ በየዯረጃዉ ተጠቃሚ እንዱሆን ሇማስቻሌ
ነዉ፡፡
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የግብይት መረጃ አሰባሰብና ሥርጪት ፣ ትንበያ ሊይ የታዩ ክፍተቶች

i. የገበያ ዋጋ መረጃዎችን ወቅቱን ጠብቆ አሇመሊክ
ii. ወዯታች የወረደ መረጃዎች ሇተጠቃሚዉ ስሇመዴረሱ አሇማረጋገጥ
iii. የገበያ ዋጋ መረጃዉ ሇአምራቹና ሇነጋዳዉ የሰጠዉ ጥቅም ምን እንዯሆነ
አሇማጥናትና አማራጭ አሰራር እንዱዘረጋ መነሻ ሃሳብ አሇመስጠት
iv. የትንበያ መረጃዎች በተፈሇገዉ ወቅት ተጠቃሇዉ ወዯሊይ አሇመሊካቸዉ
፣ የአቅርቦትንና ፍሊጎትን ሚዛን በማየት ክፍተቱን አሇማመሊከት
v. የገበያ ዋጋ የምንሰበስባቸዉ ዯንበኛ ነጋዳዎችን ባሇማፍራታችን ሁላም
መረጃ ሇመሰብሰብ ተቸገርን የሚለ ችግሮች መብዛታቸዉ
በቁሌፍነት መፈታት የነበረበትና መፍትሄ ያገኘ ችግር
 ዋነኛዉ ችግር ግን መረጃዉ እንዳት ሇተጠቃሚዎች ( አርሶ አዯሮች፣ ነጋዳዎች፣
በሊተኞች በቀሊለ ይዴረስ የሚሇዉ ጉዲይ ነበር ፡

አዱሱ የገበያ ዋጋ መረጃ አሰባሰብና አላላክ ስልት ትዉዉወቅ
ምስጋና ሇአግሮቢግ ፕሮጀክት
ምስጋና ሇባህርዲር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን
ሁሊችንም በአዱሱ የገበያ ዋጋ መረጃ አሰራር ዯስተኞች ነን

ቀዯም ሲል የነበረዉ የሰአራር ክፍተት ፡
 የኢንተርኔት መቆራረጥ ችግር ሰፊ መሆን
 ስራዉን ሇመምራት የቁሳቁስ( ቴክኖሎጅ) ችግር መኖር
 የመረጃ መዘግየት ችግር ( የመረጃ ቋንጣ የማቅረብ ችግር )
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አሁን የተፈጠረዉ ምቹ ሁኔታ፡
1) ከምዝገባና ፈቃድ ኦንላይን ምዝገባ ስርዓት ጋር ግንኙነት
እንዱኖረዉ ተዯርጎ የተቀረጸ በመሆኑ የኔትዎርክ መቆራረጥ ችግር
ይፈታል ተብሎ ይታመናል ፡፡
2) የኮምፒዉተርና የፕሪነተር ስርጭት ሇወረዲዎች በመካሄደና
በተሟላ መሳሪያ ተጠቅሞ ስራ ሇማስጀመር ምቹ ሁኔታ መኖሩ
3) የገበያ ተዋናዮች አማራጭ የገበያ ዋጋ መረጃ ማግኛ ስርዓት
የተፈጠረላቸዉ መሆኑ ፡
አዱሱ አማራጭ የገበያ ዋጋ መረጃ ስርዓት ይዘቶች ምንድንናቸዉ፡
1) የገበያ ዋጋ መረጃ ሇመሰብሰብና ሇማዯራጀት ፤
 በዲታ ቤዝ ሲስተም ( ኢንተርኔትን ተጠቅሞ ) መረጃን ማስገባት ፣
ሇማዯራጀትና ሇክልል ሇመላክ ፤
 ኢንተርነኔት በሌሇበት ወቅት ዯግሞ እነዯአማራጭ በሞባይል ተጠቅሞ
መረጃ መላክ ይቻላል ፡፡
2) የተሰበሰበና የተዯራጀን የገበያ መረጃ ሇተጠቃሚዎች ሇማሰራጨት ፡
a) interactive

voice response ( IVR ) ፡

ድምጽን

በመጠቀም ኮዶችን ተጠቅሞ በነጻ ዯዉሎ መረጃ ማግኘት
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የሚቻልበት ፣አርሶ አዯሩ በያሇበት ተቀምጦ በቀላለ መረጃ
የሚያገኝበት ስርዓት መሆኑ
b) SMS ( text messaging servise ): በማንኛዉም ሞባይል

በመጠቀም የጽኁፍ መልዕክት መቀበልና መላክ የሚቻልበት
c) LCD

display : ሜጫና ፎገራ ላይ ኤሌክትኖክስ የዋጋ

ማሳወቂያ ሰሌዲ በማዘጋጀት የተመረጡ ምርቶችን ዋጋ 24
ሰዓት ማሳየት
d) ዌብ ሳይት ላይ አግኝቶ ማዉረድና መጠቀም ፡ ዌብ ሳይት

ተጠቃሚዎች የገበያ ዋጋ መረጃዉን በቀላለ ማግኘት
ያስችላቸዋል ፡፡
e) የንግድ ድርጅቶች በየዓመቱ የሚፈልጉትን

የምርት መጠን

የሚያስመዘግቡበት ፣ በየአካባቢዉ ያሇዉ የምርት አቅርቦትም
ምንያህል እንዯሆነ በሚሰጣቸዉ የዯንበኝነት አካዉንት ተጠቅመዉ
መረጃያገኛለ ፣ እዚያዉ ሳለ የምርት ትስስር ፈጥራለ ፡፡
የቀጣይ የገበያ ዋጋ መረጃ አገባብና አላላክ ስርዓት አቅጣጫ፡
 ባሇሙያዉ በገበያዉ ቀን የሰበሰበዉን መረጃ ወዱያዉኑ በእሇቱ ማስገባት
ይጠበቅበታል ፡፡ ይህም ማሇት በሳምንት አንድ ቀን ገበያ ያሇባቸዉ በገበያዉ
እሇት ፣ ከአንድ ቀን በላይ ገበያ ያሇባቸዉም አካባቢዎች ዋነኛ የገበያ ቀናትን
መነሻ አድርገዉ በየቀኑ የዋጋ መረጃ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል ፡፡
……………………………………………….//……………………………………………………………
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