
ለኢኮኖሚው መዋቅራዊ ሽግግር የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ወሳኝ ናቸው! 

 

አባ መላኩ 04-26-16 

ክፍል አንድ 

መንግስት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታዎች በአግባብ በመመርመርና በመተንተን  ለአገራችን አዋጭ የሆነውን ግብርና መር 

ኢንዱስትሪ ፖሊሲ መተግበር በመቻሉ  ባለፉት 12 ዓመታት ፈጣንና ተከታታይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ችሏል።  

በዚህም በአገራችን በሁሉም ዘርፎች መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማስመዝገብ ችላለች። ይህ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የመሰከረው 

እውነታ ነው።  

መንግስት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ በማስገባት  የአገሪቱን ኤኮኖሚ በግብርና ላይ ተንተርሶ በሂደት የግብርና ምርቶችን 

እሴት የሚያጎለብቱ እንደ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ያሉ የጎጆ ኢንዱስትሪዎችን  በማስፋፋት በሂደትም መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችን 

በመገንባት  ኤኮኖሚው ስትራክቸራል ሽግግር የሚያደርግበትን ሁኔታ  ማመቻቸት  አስፈላጊ መሆኑን በማመን በመስራቱ 

አገራችን አለምን ያስደመመ እድገት ማስመዝገብ ችላለች።  በወቅቱ አንዳንድ ተቋዋሚ ፓርቲዎች የመንግስትን የኢኮኖሚ 

ፓሊሲ  ትክክል አይደለም በማለት ሲተቹ ነበር።   

የእነዚያ አካላት የመከራከሪያ ሃሳብ ተጨባጩን የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ “ትለብሰው የላት ትከናነበው አማራት” 

እንደሚባለው አይነት  አካሄድ ነበር። የኢንዱስትሪ ዘርፍ ዓለም ዓቀፍ ተወዳዳሪነትን  የሚጠይቅ፣ የተሻለ ቴክኖሎጂና የተሻለ 

መሰረተ ልማት  የሚሻና በዋናኝነት ከፍተኛ ካፒታልን የሚፈልግ ዘርፍ ነው። በዚያን ወቅት አገራችን የነበራት ሃብት መሬት፣ 

የሰው ሃይል(ያውም በቅጡ ያልሰለጠነ) እና እጅግ ኋላ ቀር መሰረተ ልማቶች ብቻ ነበሩ። በዚያን ወቅት አገራችን ኢንዱስትሪ 

መር ኤኮኖሚን ተከትላ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አለምን ያስደመመ እድገት ታስመዘግብ ነበርን?  

የኢንዱስትሪው ክፍለ ኤኮኖሚ በአግባቡ መመራት አስላጊ ነው። ይህ ክፍለ ኤኮኖሚ እንደግብርናው በቀላል ሃብትና የሰው ሃይል 

የሚለማ ካለመሆኑም በላይ ለአካባቢ ብክለት የተጋለጠ ነው።  በመሆኑም መንግስት የከተሞችን ልማት ከኢንዱስትሪ ልማት ጋር 

ለማቀናጀት የሚያስችሉ በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል።  

 

መንግስት የኢንደስትሪው ዘርፍ እንዲጎለብት እያከናወነ ካላቸው በርካታ ስራዎች መካከል በተመረጡ የአገራችን ትላልቅ 

ከተሞች የኢንደስትሪ ፓርኮች በመገንባት ላይ ይገኛል። የእነዚህ ፓርኮች ግንባታ የአገሪቱን  ቀጣይ እድገት ታሳቢ በማድረግ 

በጥናት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። አሁን መንግስት እየገነባ ያላቸው  የኢንደስትሪ ፓርኮች ከቀድሞዎቹ የኢንደስትሪ ዞኖች 

ተብለው ይጠሩ ከነበሩት በበርካታ ነገሮች የተለዩ ናቸው። በቅድሚያ  አዳዲሶቹ የኢንደስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ ያሉት 

በመንግስት ሙሉ ወጪ ሲሆን ሁሉም መሰረተ ልማት የተሟሉላቸው ናቸው። እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች  ተመጋጋቢ ወይም 

ተመሳሳይ ምርት ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች በአንድ አካባቢ እንዲደራጁ ታስቦ  የክላስተር አሰራር የተከተለ ነው። እየተገነቡ 

ያሉ  ፓርኮች  አለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠብቁ በመሆናቸው ከአካባቢ ጋር ተስማሚ ናቸው።   

የከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሲቀረፅ ለኢንዱስትሪ ልማት ምቹ ሁኔታ በመፍጠር በኢኮኖሚው 

መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት ለዜጎች የስራ እድል በመፍጠር  ወደ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ማሰለፍ ነው። 



አገራችን እነዚህን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መከተል ያስፈለገበት ምክንያት ኢንዱስትሪዎች የአገሪቱን እድገት ያማከሉ 

እንዲሆኑ እንዲሁም በእቅድ የሚመሩ ለማድረግ ነው።  

በዚሁ መሰረትም የኢንዱስትሪ ልማቱን የሚደግፉ ፖሊሲዎች፣ ህግና ደንቦች፣ አደረጃጀትና አሰራሮች ተፈጥሯል፡፡ የኢንዱስትሪ 

መንደር ግንባታ ስራዎች በማጠናከርም በአንድ በኩል ኢንዱስትሪዎቹ የሚያስፈልጓቸው ድጋፎች በተማከለ ሁኔታ እንዲያገኙ 

በሌላ በኩል ደግሞ እርስ በራስ የሚኖራቸው ግንኙነት በማጠናከር ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያስችላቸው ነው። 

የኢንዱስትሪዎቹ የገበያ ሁኔታ በማመቻቸት ረገድም የኢንዱስትሪ መንደሮች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው። በእስካሁን 

አፈፃፀማችን አንዳንድ መንደሮች ወደ ስራ መግባት የጀመሩ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በተለያዩ የግንባታ ደረጃዎች ላይ ይገኛሉ። 

በቀጣይም የኢንዱስትሪ መንደር ግንባታው አጠናክረን በመቀጠል የሀገራችን የኢንዱስትሪ ጉዞ ለማሳለጥ ትኩረት ተሰጥቶ 

እየተሰራ ነው። 

በአገራችን እየተስፋፉ ያሉት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ለኢንዱስትሪው ዘርፍ መስፋፋት ትልቅ አስተዋጾ በማበርከት ላይ 

ናቸው።  መንግስት ለኢንዱስትሪው ዘርፍ ትልቅ ሚና ያለውን የኤሌክትሪክ ሃይል  ለማሟላት ትላልቅ ፕሮጀክቶችን በመገንባት 

ላይ ይገኛል። በቅርቡም ወደ ስራ የሚገቡ የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች በመኖራቸው በዘርፉ የሚታዩ ችግር ይቀረፋል። 

ለኢንዱስትሪው ዘርፍ መስፋፋት የኤሌክትሪክ ሃይል እጅግ ወሳኝ ሚና ይኖረዋል። በተመሳሳይ መንግስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች 

እንዲስፋፉ የተመረጡት አካባቢዎች ለምርትና አቅርቦት ትራንስፖርት አመቺነት ተጠንቶ ነው።  

በዚህም አገሪቱን ከወደብ እንዲሁም የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ከመአከል የሚያገናኙ ትላልቅ አውራ ጎዳናዎች እንዲሁም የባቡር 

መስመር ዘርግቷል። ይህ ሁኔታም የትራንስፖርት ወጪን መቀነስ  የሚያስችል በመሆኑ ምርቶቻችን አለም ዓቀፍ ተወዳዳሪ 

እንዲሆኑ ትልቅ አስተዋጾ ይኖረዋል። በመሆኑም መንግስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለማልማት በእቅድ የተያዙ አካባቢዎች ሁሉ 

በባቡር መስመር እንዲያያዙ  ለማድረግ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። በአሁኑ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በአገራችን ሰፊ የሰው 

ሃይል የሚያስፈልጋቸውን ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ ማድረግ ጠቀሜታው የጎላ ይሆናል። በመሆኑም ቅድሚያ የሚሰጠው 

በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ቢሆን የበለጠ ተጠቃሚ መሆን ይቻላል።  

  

በአገራችን በማኑፋክቸሪንግ የኢንዱስትሪ ዘርፍ የሚካሄደው ኢንቨስትመንት በሚፈለገው ፍጥነት ዕድገት ባያሳይም ከጊዜ ወደ 

ጊዜ መሻሻል  እያሳየ የመጣ ዘርፍ  ነው።  በስራ ዕድል ፈጠራ ረገድም ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችን ሳያካትት 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በ2005 መጨረሻ ላይ ለ313,958 ሠራተኞች የስራ ዕድል የፈጠረ ሲሆን ከእነዚህ 

ዜጎች መካከል 75,099 ሴቶች እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። የባለፉት ሁለት ዓመታት መረጃዎች ቢካተቱበት ይህ አሃዝ 

ከግማሽ ሚሊዮን እንደሚዘል መገመት አይከብድም።   

መንግስት በቀየሰው ትክክለኛ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ለአገራችን ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር የተመቻቸ ሁኔታ 

የፈጠርንበትን የኢንዱስትሪ ልማት ግንባታ የበለጠ በማጠናከር የአገሪቱን ህዳሴ እውን ማድረግ ተገቢ ይሆናል። መንግስት 

የአገሪቱን የኤኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ልማትን ሊያፋጥኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በተመረጡ አካባቢዎች በማቋቋም 

የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶችን በመሳብ ኢንደስትሪዎች እንዲስፋፉ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። 

መንግስት  የኢንዱስትሪ ፓርኮች መስፋፋት አገሪቱ ወደ ኢንደስትሪ መር ኤኮኖሚ መሸጋገር ድልድይ መሆኑን በማመን የተለያዩ 

እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። 



መንግስት ኢንዱስትሪዎች በአገራችን እንዲስፋፉ ለማድረግ የኢንደስትሪ ፓርኮችን የሚገነባና የሚያስተደድር የኢንዱስትሪ 

ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን የተሰኘ ተቋም በ2007 ዓ ም በአዋጅ አቋቁሟል። ኮርፖሬሽኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያለማል፣ 

ያከራያል ወይም ይሸጣል። በተመሳሳይ ኮርፖሬሽኑ ከሌሎች ባለሃብቶች ጋር በመተባበር ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያለማል። 

መንግስት ለዚህ ተቋም በሰጠው ትኩረት ተቋሙ በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ ደረጃ እንዲመራ አድርጓል።  

በአሁኑ ደረጃ መንግስት በአገሪቱ ከአስር በላይ የኢንደስትሪ ፓርኮችን  የሚገነቡበትን ስፍራዎች በመምረጥ ወደ ግንባታ 

ተሸጋግሯል። ለኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ከተመረጡ ስምንት አካባቢዎች አዲስ አባባ ሶስት ክላስተሮች ማለትም ለሚ አንድና 

ሁለት እንዲሁም ቂሊንጦ አካባቢ፣ ሃዋሳ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ኮምቦልቻ፣ መቀሌ፣ ባህርዳርና ጅማ  ተጠቃሽ ናቸው።  

በአዲስ አባባ ሶስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚገነቡ ሲሆን እነዚህም ለሚ አንድና ሁለት እንዲሁም ቂሊንጦ  የኢንስዱትሪ 

ፓርኮች ሲሆኑ  በለሚ ቁጥር አንድ  የኢንደስትሪ ፓርክ ውስጥ ብቻ  ሃያ ሼዶች  ተገንብተዋል። በዚህም መንግስት ከሁለት 

ነጥብ አምስት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ስራው እንዲቀላጠፍ በማድረግ ላይ ነው። እነዚህ ሼዶች አለም ዓቀፍ 

ደረጃወውን የጠበቁና አስፈላጊው መሰረተ ልማት በሙሉ የተሟሉላቸው  በመሆናቸው ለምርት ጥራትና ቅልጥፍና ምቹ ናቸው።   

የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባት የአገር ውጥም ሆነ የውጭ ባለሃብቶች በቀላሉ ወደ ስራ መግባት እንዲችሉ ስለሚያደርጉ 

ባለሃብቶች በአጭር ጊዜ ትርፋማ እንዲሆኑ እያደረጉ ነው። ምክንያቱም ባለሃብቶች ፋብሪካ ለመገንባት ቦታ የማፈላለግና ሼድ 

መገንባት ሳይጠበቅባቸው መንግስት ባዘጋጃቸው ሼዶች ውስጥ ፋብሪካቸውን በመትከላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት 

የተሸጋገሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  

ለሚ አንድ የኢንዱስትሪ  ፓርክ አንዳንዶቹ  ሼዶች ለባለሃብቶች በመከራየታቸው  ፋብሪካዎቹ ወደ ምርት መሸጋገር 

በመቸላቸው ምርቶቻቸውን ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንኳን ለበርካታ  ዜጎች የስራ እድል 

ተፈጥሮላቸዋል። ባለሃብቶችም በአጭር ጊዜ እጅግ ውጤታማ በመሆን በሚሊዮን የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ  ማስገኝት ችላዋል። 

በኤክስፖርት ምርት ላይ ለሚሰማሩ ባለሃብቶች መንግስት የሚሰጠው ማበረታቻ በርካታ የውጭ ባለሃብቶች በተለይ በአልባሳት  

ጨርቃጨርቅና ጫማ ምርቶች ላይ የተሰማሩ ባለሃብቶች ወደ አገራችን ገብተዋል። ምርቶቻቸውንም ወደ ውጭ በመላክ 

ላይይገኛሉ። መንግስት ማንፋክቸሪንግ ዘርፉ እንዲጎለብት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስተሪዎች እንዲስፋፉ የተለያዩ ድጋፎችን 

በማደረግ ላይ የገኛል። 

 


