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ተመራጭነታችንን በአስተማማኝ  

ሁኔታ ለማስቀጠል 

ስሜነህ 12-05-16 

በውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ረገድ ሃገራችን በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ በቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ በአበባ፣ 

በኢንዱስትሪ ፓርኮች፤ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ በሚገኙ የኢንቨስትመንት ዕድሎች ማለትም በአግሮ ኢንዱስትሪ፣ 

በስኳርና ተያያዥ ምርቶች፣ በኬሚካል፣ በፋርማሲዩቲካል፣ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ፣ በሴራሚክስ፣ 

በኤሌክትሮኒክስና በኤሌክትሪክ ምርቶች፣ ወዘተ ኢንቨስተሮችን የመሳብ እምቅ ኃይል ያላትና ከሌሎች ሃገራት አኳያ 

ተመራጭ ሊያደርጓት የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች ያሏት ሃገር መሆኗ ይታወቃል፡፡ 

(ሰሞንኛ የነበረውን እና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አደብ የገዛውን ትተን) በሃገሪቱ የሚገኘው  አንፃራዊ ሰላምና መረጋጋት ዋና 

ከሚባሉት ምቹ ሁኔታዎች አንደኛው ነው። የፖለቲካና የማኅበራዊ መረጋጋት፣ በማደግ ላይ የሚገኝ ኢኮኖሚ፣ እጅግ 

በጣም ጥሩ የአየር ንብረትና ለም መሬት፣ ጠንካራ ዋስትናና ከለላ፣ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል፣ የአካባቢው 

እምብርትና ለዓለም ገበያ ቅርብ መሆኗ፣ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተሻሻለና እያደገ የመጣ መሠረተ ልማትና 

ተወዳዳሪ የሆነ የማትጊያ ማዕቀፍ ያላት መሆኗም ከብዙ በጥቂቱ ለውጭ ኢንቨስትመንት በኩል ሊጠቀሱ የሚችሉ 

የተመራጭነታችን ምክንያቶች ናቸው።   

ሃገራችን በአፍሪካ የንግድ ማዕከል እንድትሆን የሚያስችሏት እድሎች እየተፈጠሩ መሆኑን ብዙዎች እያመኑ እና 

ማመናቸውንም በይፋ እየተናገሩ መምጣታቸው ልማታዊውም ዴሞክራሲያዊም ሃገር እየተገነባ ለመሆኑ አንደኛው 

ማሳያ ነው። ይህም እምነት  የማኑፋክቸሪንግ ግንባታ እየተስፋፋ መሆኑን የተመለከተ እና  የውጭ ሃገር ባለሃብቶች 

በሃገሪቱ ለሚያደርጉት የኢንቨስትመንት ስራ የሃገሪቱ መንግሥት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ መሆኑን  የተመለከቱ  

እና ዴሞክራሲያዊም ልማታዊም ከመሆናችን ጋር የተያያዙ ናቸው። እያደገ የመጣው የኢትዮጵያ የማኑፋክቸሪንግ 

ዘርፍ አዳዲስ ባለሀብቶችን በመሳብ ላይ የሚገኝ ሲሆን  ለባለሃብቶችም  መንግሥት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ 

የሚገኘው ልማታዊም ዴሞክራሲያዊም መሆን ስለተቻለ ነው። ከዚህም በላይ በሁለተኛው ዙር የእቅድ ዘመን ምቹ 

ሁኔታዎች እንደሚፈጠሩ ምክር ቤቱ ስራውን በይፋ በጀመረበት ስነስርአትና በጠቅላይ ሚንስትሩ የሞሽን ማብራሪያ 

ግልጽ መደረጉም ስለአጀንዳችን ሊታወስ የሚገባው አስረጅ ነው። 

በኢትዮጵያ የመጣው ይህ እድገት በኢንዱስትሪና በመሰረተ ልማት ዘርፎች ላይ በውጭና በመንግሥት በኩል 

በተከናወኑ የኢንቨስትመንት ተግባራት አማካኝነት መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በአፍሪካ ከሰሃራ በታች የተሻለ 

የኢኮኖሚ ዕድገት ከሚያስመዘግቡት ሃገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ሆና እንደምትቀጥልና ከስድስት በመቶ በላይ 

ኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧንም እንደምትገፋበት የሚያመላክቱት መረጃዎች ከመንግስት ብቻ የተገኙ ሳይሆን 

አለምአቀፉን የገንዘብ ድርጅት  ጨምሮ በርካታ የምጣኔ ሃብት የምርምር እና የጥናት ማእከሎችም ያረጋገጡት ነው 

።  
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በሃገሪቱ እየታየ ያለው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እድገት የተለያዩ የውጭ ባለሃብቶችን ትኩረት እንዲስብ ካስቻሉ 

እና ከላይ ከተመለከቱት በርካታ ምክንያቶች  በተጨማሪነት እና ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ስርአቱ ውጤት የሆነው የመሰረተ ልማት እድገታችን ነው።  

በዚህም ምክንያት ከህንድ፣ ከቱርክ፣ ከቻይናና ከበርካታ አገሮች ብዛት ያላቸው ኢንቨስተሮች ወደሃገራችን ገብተው 

ስራ የጀመሩ ሲሆን ሌሎችም ሃገራት በመግባት በመግባትና ስራ በመጀመር ሂደት ላይ ይገኛሉ፡፡ በቅርቡ እንደተደረገው ስምምነት 

ሁሉ ሞሮኮ ግዙፍ በሆነው የማዳበሪያ ፋብሪካ ኢንቨስትመንት ለመሳተፍ በንጉሷ በኩል ያደረገችው ስምምነት መነሻም ከላይ 

የተመለከቱት ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ።   

ይህ ማለት ግን ነገር ሁሉ አልጋ በአልጋ ነው ማለት ሳይሆን ይልቁንም የእድገት ደረጃችንን የማይመጥኑ የበርካታ ችግሮች ባለቤት 

መሆናችንን በሚመሰክሩ ትብታቦች የተያዝንና በቶሎ መላቀቅ እንደሚኖርብን በሚያጠይቁ ሁኔታ ውስጥ መሆናችን 

አይተባበልም። ለምሳሌ በተለይም የውጮቹ ችግሮች ሲያጋጥሙማቸው በቀላሉ ሊፈቱላቸው የሚችሉ ሴክተር መሥሪያ 

ቤቶች ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ከአንዱ ወደ ሌላው ሲዘዋወሩ ለእንግልት መዳረጋቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግሥት 

ላይ የሚኖራቸው መተማመን የሚቀንስ መሆኑ አያጠያይቅም ፡፡   

ሌላው እና ምናልባትም እየተደረገ በሚገኘው ጥልቅ ተሃድሶ ይሟሽሽ እንደሆን ተስፋ የተደረገበት  በመካከለኛው ቢሮክራሲ 

ውስጥ የሚታየው አደገኛ የሙስና ተግባር ነው፡፡ ይህ እንደ ሰደድ እሳት መላ አገሪቱን እየለበለበ የሚገኘው ሙስና 

ኢንቨስተሮችን ከማማረር አልፎ የአገሪቱንም ገጽታ እያጎደፈ መሆኑ ይታወቃልና ነው ነገር ሁሉ አልጋ በአልጋ ነው 

አለማለታችን፡፡  

መንግሥት በጀመረው ጥልቀት ያለው ተሃድሶ በፍጥነት በመካከለኛ ደረጃ ላይ ወደሚገኙት አመራሮችና ቢሮክራሲው ደርሶ 

የብልሹ አሠራር ምንጮችን ጠራርጎ ማስወጣት ይኖርበታል ስንል ሌት ተቀን የምንጮኸውም ከላይ የተመለከቱት 

የተመራጭነት ምክንያቶቻችን እንዳይደበዝዙ ነው፡፡ በሕዝቡ ላይም ሆነ በኢንቨስተሮች ላይ ሕገወጥ ድርጊት በመፈጸም 

ችግር በመፍጠር ላይ ያለው ይህ ሕገወጥ ኃይል፣ ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በቶሎ ሊመነጠር ብቻ ሳይሆን 

ተገቢው ሕጋዊ ዕርምጃም ሊወሰድበት ይገባል።   

በቅርቡ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው አለመረጋጋት ሳቢያ ውድመት የደረሰባቸውን የአገር ውስጥና የውጭ 

ኢንቨስትመንቶችን ካሳ ከመክፈል በተጨማሪ፣ የተለያዩ ማነቃቂያዎችና ማትጊያዎችን የማድረግ ኃላፊነት መንግስት 

መወጣቱ እና በመወጣት ሂደት ላይ መሆኑ ሊያስመሰግነው እና ስለሃገሪቱ እድገት ያለውን ቁርጠኝነትና ሃላፊነት የመወጣት 

ብቃት የሚያስመሰክር ቢሆንም ወጪውን ማሰብ ደግሞ በእርግጥም ጥልቀት ያለው ተሃድሶ በታችኛው መዋቅር ላይ 

የማጠናከርን አስፈላጊነት ያረጋግጣል። 

ይህን ማድረግ  የሚያስፈልገው በዋናነት ሥጋት የገባቸው የውጭ ኢንቨስተሮች እንዳይሸሹና ወደዚህ ለመምጣት አስበው 

ያመነቱትን የበለጠ ለመሳብ ነው፡፡ ሰላምና መረጋጋትን ከማስፈን በተጨማሪ በተለያዩ መስኮች የኢንቨስተሮችን 

መተማመን በፍጥነት ለመጨመር ተገቢነት ስለሚኖረው ነው ፡፡  

ተመራጭነታችንን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስቀጠል ጥልቀት ባለው ተሃድሶ ብቻ ሳንወሰን  አላስፈላጊ ሕጎችን፣ 

መመርያዎችንና ደንቦችን ማሻሻልም ይጠይቀን ይሆናልና በአግባቡ ማየት ነው። ከዘመኑ ጋር የማይመጠኑ ኋላቀር 
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ድርጊቶችን ማስወገድ፣ ለኢንቨስትመንት የማይመቹ የአሠራር ፋይሎችን መዝጋትናበአዳዲስና አመቺ አሠራሮች 

መቀየርም ያስፈልገን እንደሆነም ማየት ይጠበቅብናል ። 

የኢኮኖሚ አቅማችንን በማፈርጠም የውጭ ተጋላጭነታችንን ለመቀነስ የኢንቨስተሮችን በራስ የመተማመን መንፈስ 

መጨመር እንደቅድመ ሁኔታ ሊወሰድ ይገባል።ምክንያቱም ሃገሪቱ ፈርጣማ ኢኮኖሚ ይኖራት ዘንድ በተለይ ከውጭ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትመንት በግብርና፣ በአምራች ኢንዱስትሪ፣ በትራንስፖርት፣ በኃይድሮ ፓወር፣ በቴሌኮም፣ በመንገድ መሠረተ 

ልማት፣ በኢንዱስትሪ ፓርኮች፣ በአግሮ ኢንዱስትሪና በመሳሰሉት ግዙፍ ኢንቨስትመንቶችን ማግኘት ግድ ይላታል፡፡ 

የኢኮኖሚ ዕድገቱ በአስተማማኝነት የሚቀጥለውና ሃገሪቱም መለወጥ የምትችለው፣ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት 

ሁሉን አቀፍ ዝግጅት ማድረግና ማስተናገድ ሲቻል ብቻ ስለሆነ፡፡   

 


