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ኃይልና ኢንቨስትመንት  

                 ገብረእግዝያብሔር ሙሉ ለማ                           

               Email: geremulu4@gmail.com 

                         መግብያ 

ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጄንሲ እ.ኤ.አ በ2013 ባወጣው አንድ መረጃ፤ ከዓለማችን 

ህዝብ አንድ አራተኛ ያህሉ ያለ ኤሌክትክ ኃይል ኑሮውን እንደሚገፋ ይናገራል፡፡ ይህን ቁጥር 

ለመቀነስ የዓለም መንግሥታት በርካታ ተግባራትን እያከናወኑ እንዳሉም መረጃው 

ይጠቁማል፡፡  

የኢኮኖሚ ዕድገትና የኃይል አቅርቦት ቀጥተኛ የሆነ ትስስር አላቸው፡፡ የአንዲት ሃገር የኃይል 

አቅርቦት መጠን ሲያድግ የምጣኔ ሃብት ያድጋል፡፡ የዓለማችን ነዳጅ አምራች የሆኑ ሃገራት 

ዓመታዊ የገንዘብ ዝውውር፣ የዜጎች የነብስ ወከፍ ገቢና የመሳሰሉት የኢኮኖሚ ዕድገት 

መለኪያዎች የነዳጅ ሃብት ከሌላቸው ሃገራት ጋር በንፅፅር ሲታይ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህም ነዳጅ 

አንዱና በዓለም ላይ ተፅዕኖ ፈጣሪው የኃይል (ኢነርጂ) ምንጭ በመሆኑ የሚያስገኘው ጥቅም 

ነው፡፡  

የዓለማችን ሃገራት በተለይም በምጣኔ ሃብት የበለጸጉት፤ ዋነኛው የሀይል ምንጫቸው ነዳጅና 

የተፈጥሮ ጋስ እንደመሆኑ፤ ይሄን ኃይላቸውን ጥቅም ላይ በሚያውሉበት ወቅት በአካባቢ ላይ 

በሚያደርሱት ብክለት በርካታው የዓለም ህዝብ ለተለያዩ አደጋዎች ተጋላጭ እየሆነ በመምጣቱ 

አማራጭ የኃይል ምንጮችን መጠቀሙ አሌ የማይባልለት ምርጫ ነው፡፡ 

ሃገራችን ኢትዮጵያ በከርሰ ምድሯ የነዳጅ ክምችት እንዳላት የሚያሳዩ የጥናት ውጤቶች 

ቢኖሩም፤ እስካሁን የነዳጅ ኃይል ለማምረት አልቻለችም፡፡ ሆኖም በሌሎች አማራጭ የኃይል 

ምንጮች ላይ ትኩረት በማድረግ የሃገሪቱን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት በርካታ ፕሮጀክቶች 

ተነድፈው እየተተገበሩ ይገኛሉ፡፡ የሃገሪቱ አማራጭ የኢነርጂ ምንጮች በአብዛኛው ታዳሽ 

ኃይል ላይ ያተኮሩ በመሆናቸው በአካባቢ ላይ ከሚኖራቸው አሉታዊ ተፅዕኖ ይልቅ 

ጠቀሜታቸውና ወጪ ቆጣቢነታቸው እጅግ የጎላ ነው፡፡ 

በሃገራችን የተፈጠረውን ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታ እንዲሁም በቂ የሰው ኃይል በማየት 

ወደ ዘርፉ በስፋት እየገቡ ላሉ አልሚዎች (ባለሃብቶች) ግብዓት የሚሆን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ 

ኃይል ከማስፈለጉም በላይ ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ በመሆኑ የኃይል ፍላጎቱም የዛኑ 

ያህል በመጨመር ላይ ይገኛል፡፡ በተለይም ባሁኑ ወቅት የሃገሪቱ ምጣኔ ሃብት ከግብርና መር 
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ወደ ኢንዱስትሪው እየተሸጋገረ ያለበት ወቅት በመሆኑ በርካታ ኢንዱስትሪዎች በሃገሪቱ 

እየተስፋፉ ይገኛሉ፡፡  

አምራች ኢንደስትሪዎችን ጨምሮ ባለፉት 25 ዓመታት፤ ማለትም ከ1984 አእስካለንበት 

በጀት ዓመት ድረስ ቁጥራቸው ከ7200 በላይ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በሀገር ውስጥና 

በውጪ ባለሃብቶች ተገንብተው ወደ ሥራ እንደገቡ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ከነዚህም በርካታዎቸ 

አምራች ኢንደስትሪዎች በመሆናቸው ከፍተኛ የሆነ የኃይል ፍጆታ ይኖራቸዋል፡፡ ይህን ያህል 

የኢንቨስትመንት ባልተሟላ ሁኔታ ፕሮጀክቶችን ሲያንቀሳቅስ የቆየው የኤሌክትክ ኃይል 

መጠን ባሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የመጠን ዕድገት በማሳየት ላይ ይገኛል፡፡ 

ኢትዮጵያ ተግባራዊ እያደረገቻቸው ከሚገኙ የታዳሽ ኃይል ምንጮች መካከል፤ Geothermal 

energy /ዕምቅ የመሬት ውስጥ ኃይልን ወደ ኤሌክትሪክ መቀየር/፣ የንፋስ ኃይል፣ Solar 

energy /የፀሐይ ኃይል/ የሚገኙበት ሲሆን፤ የውሀ ኃይል (ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር) ደግሞ 

ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል፡፡  

ባላት ከፍተኛ የውኃ ሃብት ክምችት ምክንያት የምስራቅ አፍሪካ የውኃ ጋን ለመባል የበቃችው 

ኢትዮጵያ፤ ከውኃ ኃይል ብቻ እስከ 45,000 MW የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችል 

አቅም እንዳላት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ አሁን ባለው የሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታም ከጠቅላላ 

ሃገራዊ የኃይል ፍጆታ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው የሚሸፍነው ከዚሁ የውኃ ኃይል በሚገኝ 

ኤሌክትሪክ መሆኑን እነኚሁ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ይህም በተለያዩ ተፋሰሶች ላይ ተገንብተው 

የኤሌክትሪክ ኃይል ከሚያመነጩት ግድቦቿ የሚገኝ ነው፡፡  

አገልግሎት በመስጠት ላይ ከሚገኙት ውጪም የሃገሪቱን ኢንዱስትሪዎችና ከፍተኛ ድርጅቶች 

የሚያንቀሳቅስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትና መመገብ የሚችሉ የውኃ ሃይል ማመንጫ 

ግድቦችን በተለያዩ ተፋሰሶች ላይ እየተገነቡ ይገኛሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ በቅርቡ ተጠናቆ ሥራ ሲጀምር ከ1800 MW በላይ ከሚያመነጨው የግልገል ጊቤ-3 

የኤሌክትሪክ ማመንጫ ውጪ አገልግሎት በመስጠት ላይ ከሚገኙት 9 ግድቦች 2,200 MW 

የሚጠጋ የኤሌክትሪክ ኃይልም በማመንጨት እየተጠቀመች ትገኛለች፡፡ ሌላውና ዋነኛው 

የሃገራችንን የኢንቨስትመንት ዕድገት በከፍተኛ ሁኔታ ያቀላጥፋል ተብሎ የሚጠበቀው ደግሞ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው፡፡        

ታላቁ የኢትዮጵያ ህደሴ ግድብ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል 

ሃገሪቱ አሁን የምታመርተውን ኃይል በ3 ዕጥፍ ያህል እንድታሳድግ ያስችላታል፡፡ 
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አሁን በሃገሪቱ ለሚገኙ በርካታ አምራች ኢንዱስሪዎች የኃይል አቅርቦት ወደ ገንዘብ 
በሚቀየርበት ስሌት ስናስተውል የሚገኘው ከፍተኛ ኃይልም በኢንዱስትሪው መስፋፋት ምቹ 
ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ 

ኢትዮጵያን በውጪ ባለሃብቶች ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እያደረጓት ካሉት ሌሎች ምቹ 
ሁኔታዎች፤ የሀይል አቅርቦት ለባለሃብቶች የአይን ማረፊያ እንድትሆን የሚያስችላት 
ይሆናል፡፡ 

ኃይል ለሃገር ውስጥ ኢንቨስትመንት 

የኢንቨስትመንት ዳታዎች እንደሚያሳዩት ከሃገራችን የኢንቨስትመንት ድርሻ፣ ከፍተኛው 
በሀገር ውስጥ ባሃብቶች የተሸፈነ ነው፡፡ በርካቶችን ከስራ ጋር እያገናኘ ለሰፊ የሃገር ውስጥ 
ምርትና አገልግሎት ፍላጐቶች መጋቢ ከሆነው ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንደስትሪ ዘርፍ እያደጉ 
ያሉ በርካታ ባለሃብቶች ለዚህ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ከጥቂት ተነስተው ሰፊ የሃብት መጠን ላይ 
የደረሱ በርካታ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ባስመዘገቡት ካፒታል መሠረት በሁለት 
ዙር ወደ መካከለኛ ባለሃብትነት መሸጋገራቸው ይታወሳል፡፡  

አኚህ ባለሃብቶች ወደ ኢንቨስትመንቱ እንዲገቡና ወደ ማምረቻ ኢንዱስትሪው ዘርፍ በሙሉ 
አቅማቸው እንዲሰማሩ የሃገራችን የኤሌከትሪክ ኃይል በበቂ ሁኔታ መቅረቡ ሌላው ምቹ ሁኔታ 
ነው፡፡ በመሆን ይህም   በርካታ የሃገር ውስጥ ባለሃብቶችን የሚፈጥር ይሆናል፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢንቨስትመንቱ ላይ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ የሚታሰበው 
በጐ ተፅዕኖ፣ ሃገሪቱ ለጐረቤት ሃገሮች ከምትሸጠው የኤሌከትሪክ ኃይል ከሚገኘው ገቢ ጋር 
የሚያያዝ ይሆናል፡፡ ሃገሪቱ ከሱዳን፣ ከጅቡቲና ከኬንያ እየቀረበላት ካለው የኃይል ግዥ 
ፍላጐት አልፎም ከግድቡ ስኬታማነት ጋር ተያይዞ ከበርካታ የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ 
ሃገራት ጋር ሊፈጠር በሚችል የኢኮኖሚ ትስስር እጅግ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ 
የምታገኝበት አቅም ይፈጠራል፡፡ ይህና በአጠቃላይ በሃገሪቱ እየተከናወኑ ካሉ የመሰረተ 
ልማት መስፋፋቶች ጋር ተያይዞ የዜጐች አምራችነት የሚያድግበት ሰፊ አቅም ይኖራታል 
ይፈጠራል፡፡ በዚህም ኢኮኖሚያዊ ዕመርታው በጀመረው ፍጥነት እንደሚገሰግስ ማየት 
ይቻላል፡፡ 

በተለይ ሃገሪቱ የሚታመርተው ኤነርጂ በታዳሽ ኃይል ላይ የተመሠረተ በመሆኑ፤ ከአካባቢ 
ጥበቃና ከካርበን ልቀት ጋር ተያይዞ ጥያቄዎችን የማያስነሳና ለሁለንተናዊ ልማት የተስፋ 
ወጋገን የሚፈነጥቅ ነው፡፡  

ዓለም ትኩረቱን ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሃገራት ባደረገበት በዚህ ወቅት፤ ኢትዮጵያ 
ከሌሎች ሃገራት በአንፃራዊነት የተሻለ፤ የኤሌክትሪክ፣ የውኃ እና የመሬት እንዲሁም ሠፊ 
አምራች ኃይል ይዛ መገኘቷ በሃገሪቱ ካለው ስላምና መረጋገት ጋር ተዳምሮ የኢንቨስትመንት 
ተመራጭነቷን ጠንካራ መሠረት ላይ ያኖረዋል፡፡ 
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የኢትዮጵያ የውኃ ኃይል ማመንጫ ግድቦች ዝርዝር 

 

 

 

መጠርያ 
የኃይል 
መጠን  

የምርት 
ዘመን 

 

የሚገኝበት ተፋሠስ የሚጠይቀው 
ወጪ መግለፃ 

ቆቃ 42 MW 1960 አዋሽ ወንዝ   
አዋሽ  II 36 MW 1966 አዋሽ ወንዝ   
አዋሽ III 36 MW 1971 አዋሽ ወንዝ   
ፊንጫ 134 MW 1973 ፊንጫ (ጥቁር ዓባይ)  ለመስኖም 

ያገለግላል 
ግልገል ጊቤ I 180 MW 2004 ግልገል ጊቤ ወንዝ $331ሚ.  
ተከዘ 300 MW 2009 

ተከዘ (Atbara) 
$365ሚ. 300 MW 

በማምረት 
ላይ 

በለስ 460 MW 
2010 ጣና ሀይቅ (ጥቁር 

ዓባይ) 

 ለ140,000 ሄ 
መሬት 
መስኖ 

ግልገል ጊቤ II 420 MW 2010 ኦሞ ወንዝ (no dam, 
fed by GG I) 370 ሚ.ዩሮ  

ግልገል ጊቤIII 1,870 MW 2015 ኦሞ ወንዝ 

1.55 ቢ.ዩሮ 

ኃይል 
ለማመንጨ
ት በሒደት 
ላይ 

ፊንጫ 
አመርቲ ኔሴ 
(FAN) 

100 MW 2012 ፊንጫ (ጥቁር ዓባይ) 
$276ሚ. 

 

ሃላላ ወራቤሣ 440 MW 2014 ኦሞ ወንዝ  470 ሚ.ዩሮ  
ግልገል ጊቤ 
IV 

2,000 MW 2014 ኦሞ ወንዝ $1.9ቢ.  

ጨሞጋ የዳ 278 MW 2013 የጥቁር ዓባይ መጋቢ 
(ደ/ማርቆስ) 

$555ሚ. 5 የተገናኙ 
ግድቦችን 
ይይዛል 

ገናሌ ዳዋ III 256 MW በ 2009 
ተመርቋል 

ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል 
አዋሳኝ $408m 

Feasibility 
study by 
Lahmeyer 
with 
funding 
from the 
AfDB 

ታላቁ 
የኢትዮጵያ 
ህዳሴ ግድብ 

6000 MW 2018 ዓባይ ወንዝ 
 4.8 ቢ.ዩሮ 

እስከተያዘው 
ዓመት 52% 
ተገንብቷል 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgel_Gibe_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Atbara
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgel_Gibe_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgel_Gibe_III
http://en.wikipedia.org/wiki/AfDB
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የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቀጣይ 25 ዓመታት ዕቅድ የተያዙ ሌሎች የኤክትሪክ 
ኃይል መመንጫዎች፤ 

 ተከዜ II 450 MW, 
 ገናሌ IV 256 MW, 
 ድንበር 800 - 1200 MW, (በጥቁር ዓባይ ላይ) 
 መንዲ 2400 - 2800 MW, (በጥቁር ዓባይ ላይ). 
 በኮ አቦ  2100 MW, (በጥቁር ዓባይ ላይ) 
 ካራ ዶዲ 1600 MW; (በጥቁር ዓባይ ላይ የሚገነባ ሲሆን ለሱዳንና ለግብፅ ኃይል 
ለመሸጥ የተመቻቸ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል) 

 

                ገብረእግዝያብሔር ሙሉ ለማ 

                    አክሱም ዩኒቨርስቲ 

                      ሽረ፣ ትግራይ 

                     19 - 05 – 2008 


