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ለኢኮኖሚው መዋቅራዊ ሽግግር የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ወሳኝ 

ናቸው! 

አባ መላኩ 04-26-16 

ክፍል ሁለት 

በክፍል አንድ ጽሁፌ መንግስት የግብርናውንና ክፍለ ኤኮኖሚ ከኢንዱስትሪው ጋር ለማስተሳሰር የሚያደርገውን 

ጥረት፣ አገራችን ከምትከተለው የአረንጓዴ  ልማት ስትራቴጂ እና የኢንዱስትሪ ልማትን ማጣጣም  የሚቻልበትን  

ሁኔታ   ለማቅረብ ሞክሬያለሁ።   

የኢፌዴሪ የኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን   ሼዶችን በማልት ለባለሃብቶች ማከራየትና መሸጥ መብት አለው። 

በሁሉም  የኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ ሁሉም አገልግሎቶች ማለትም የገቢዎችና የጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች 

እና ሌሎች አገልግሎት  ስጪ ተቋማት ስለሚሟሉ የገቢም ሆነ የወጪ ምርቶችን ለመቅረጥም ሆነ ለሌላ ተግባራት 

ባለሃብቶች ውጣ ውረድ የለባቸውም። በተመሳሳይ መንግስት ከዘርፉ ማግኘት የሚገባውን ጥቅማ ጥቅም በቀላሉ 

ማግኘት ይችላል። 

የኢንደስትሪ ሼዶች ግንባታ በአካባቢ ብክለት እንዳያስከትሉ ታሳቢ ተደርገው የሚገነቡ በመሆናቸው ከአከባቢ ብክነት 

ነጻ ናቸው። የለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ደረቅንም ሆነ ፍሳሽ ቆሻሻ አካባቢ እንዳይበክል ተደርጎ ስለተገነባ በአካባቢ ላይ 

ምንም ጉዳት የሚያስከትል አይደለም። ፍሰሽ  ቆሻሻ መልሶ መጠቀም የሚቻልባቸው ሁኔታ በአግባብ የተዘረጋ በመሆኑ  

ፋብሪካዎቹ በአካባቢ ላይ የሚያደርሱት ብክነት የለም። ይህ አሰራር የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂያችን አንዱ አካል 

ተደርጎ የሚወሰድ ነው።   

ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የከተሞችን የተቀናጀ እድገት ያፋጥናሉ፣ ለዜጎች የስራ እድል ይፈጥራሉ፣ በተመሳሳይ 

ለኢንደስትሪ ልማት የሚያግዝ መሰረተ ልማትን በቀላሉ ለማስፋፋት ስለሚያስችሉ ወጪ ቆጣቢ ናቸው፣  በፓርኮች 

አንድ አይነት ወይም ተመሳሳይ ፋብሪካዎች በአንድ ክላስተር ማሰባሰብ ስለሚቻል የምርት ከብክነትን ያስወግዳሉ። 

ይህም አለም አቀፍ የምርት ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል፤ የከተማ መሬትን በአግባብ መጠቀም ያስችላል፤ በአነስተኛ ስፍራ 

ላይ ለበርካተ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ያስችላል።  

ኢንዱስትሪ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሲቀረፅ ለኢንዱስትሪ ልማት ምቹ ሁኔታ በመፍጠር በኢኮኖሚው መዋቅራዊ 

ለውጥ ማምጣትና አገራችንን ከበለጸጉት ሀገራት ጎን ማሰለፍ ለልማታዊ ባለሀብት ቀጥተኛ ድጋፍ በመስጠት 

የኢኮኖሚ ልማቱ ዋና ሞተር እንዲሆን ለማስቻል ነው፡፡ የግብርና ግብዓቶችንና ጉልበትን በሰፊው 

በሚጠቀሙ፣ ከፍተኛ እሴት በሚጨምሩና ለኢንዱስትሪ ሽግግር ሁነኛ አስተዋጽኦ የማድረግ አቅም ባላቸው 

ቀላል ኢንዱስትሪዎች ልማት ላይ ትኩረት ማድረግ ተገቢ ነው። በዚህም ባለፉት አመታት መንግስት በአግሮ 

ፕሮሰሲንግ መስክ ለተሰማሩ ባለሃብቶች ከፍተኛ ድጋፍ  በማድርግ ላይ ነው። 

የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ትኩረት በወጪ ንግድና ስትራተጂክ ገቢ ምርቶችን በመተካት ላይ የተመሰረተ 

እንዲሆን በማድረግ ረገድ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። የወጪ ምርቶች አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲኖራቸው 
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የአገር ውስጥ ባለሀብቶች የተሻለ የካፒታል እነዲኖራቸው ብድር የማመቻቸት፣ በገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸውና 

በዘመናዊ የማኔጅመንት አመራር አቅማቸው እንዲያድግ የኢንደስትሪ ፓርኮች ጠቀሜታቸው የጎላ ነው፡፡ 

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

በእስካሁን ባለው ሁኔታ አንዳንድ ፓርኮች ወደ ስራ መግባት የጀመሩ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በተለያዩ የግንባታ ደረጃዎች 

ላይ ይገኛሉ። አስፈላጊ መሰረተ ልማት ሁሉ በሁሉም የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለማሟላት መንግስት ከፍተኛ በጀት 

መድቧል።  

ለኢንዱስትሪ ልማት ትልቁን ሚና የሚጫወተው የኤሌክትሪክ ሃይል ነው። በዚህ ረገድ አገራችን ባለፉት በ25 

አመታት ጉዟችን እመርታዊ ለውጥ ከተመዘገበባቸው የመሰረተ ልማት ዘርፎች መካከል ቀዳሚው  ነው፡፡ የኤሌክትሪክ 

ሀይል አቅርቦት በማያቋርጥ ለውጥ ውስጥ የሚዘልቅ ኢኮኖሚ  ለመገንባት፣ የዜጎችን ህይወት ለመቀየርና የአኗኗር 

ዘይቤአቸውን ለማዘመን፣ በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ምርት ለማቅረብ እጅግ ወሳኝ  ነገር ነው።  

 

በአገራችን 1983 ዓ.ም የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርት  ከ370 ሜጋ ዋት ያልበለጠ ነበር። በዚህ ምክንያትም ትንንሽ 

ከተሞችና ገጠሮች ቀርቶ ለዋና ዋና ከተሞችም ቢሆን የኤሌክትሪክ ሃይል አቅርቦትን በተሟላ መልኩ ማቅረብ 

የማይታሰብ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው።  በአሁኑ ወቅት 2 ሺህ 500 አካባቢ ሜጋ ዋት ማመንጨት 

የተቻለ ሲሆን ጊቤ ሶስት በሙሉ ሃይሉ  ሃይል ማመንጨት ሲጀምር 1 ሺህ 870 ሜጋ ዋት ኃይል በማመንጨት ከ4 

ሺህ በላይ ከፍ ያደርገዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ጨምሮ የሌሎች 

ፕሮጀክቶች ግንባታ ሲጠናቀቅ ደግሞ  የአገራችን የሃይል አቅርቦት  ከ10 ሺህ ሜጋ ዋት በላይ ይደርሳል። ይህ 

አገራችን ለኢንዱስትሪ ልማት የምታደርገውን ጥረት የሚያሳካ ነው። 

በሌላ በኩል በአገራችን በፍጥነት እየተስፋፉ ከሚገኙት መሰረተ ልማቶች  መካከል የትራንስፖርት መስክ ተጠቃሽ 

ነው፡፡ ለትራንስፖርት መሰረተ ልማት የተመዘገበው ስኬት  መንግስት አገሪቱን በትራንስፖርት መረብ በማስተሳሰር 

አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ በመንገድ፣ በአየር፣ በባቡርና በመርከብ 

ትራንስፖርት ልማት በከፍተኛ ሁኔታ በመስፋፋት ላይ ነው።  

 

ሌላው የሰለጠነ የሰው ሃይል ማቅረብ በስፋት እየተሰራበት ያለውን ሁኔታ ማየት ይቻላል። በአገራችን ከቅርብ ጊዜ 

ጀምሮ በመካከለኛ ደረጀ የሰለጠነ የሰው ሃይል ማግኘት የሚከብድ አይደለም። የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ቁጥር ከ 

2 ወደ 34 ማደጉና ለኢንዱስትሪና ልማት ቀጣይነት ወሳኝ የሆነ የሳይንስና የኢንጂነሪንግ ባለሙያ የሰው ሀብት 

ማፍራት የሚያስችል አሰራር በ70/30 መርሃ ግብር ተግባር ላይ መዋሉ ተጠቃሽ እርምጃዎች ናቸው፡፡ ምርትንና 

ምርታማነትን፣ የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማሳደግ እንዲሁም ሰራተኛን በማሰልጠን ተወዳዳሪነትን ማሳደግ እንዲቻል ለግሉ 

ዘርፍ ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማት በየንዑስ ኢንዱስትሪው ዘርፍ እንዲደራጁ በማድረግ ዘርፉን ተወዳዳሪ ለማድረግ 

እየተሰራ ይገኛል፡፡  

መንግስት በቀየሰው ትክክለኛ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ለአገራችን ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር የተመቻቸ 

ሁኔታ ተፈጥሯል።  የኢንደስትሪው ዘርፍ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ማዕከል አድርጎ፣ የግብርና ምርትን በስፋት 

በግብዓትነት በሚጠቀሙ፣ ሰፊ ሰው ኃይል ሊሸከሙ በሚችሉ፣ የሀገሪቱን የቴክኖሎጂ አቅም ግምት ውስጥ 
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ባስገቡና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ምቹ በሆኑ ኢንዱስትሪዎች ላይ ትኩረት በመደረጉ ተጨባጭ ለውጦች በመታየት 

ላይ ናቸው።   

በመጀመሪያው የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ዘርፉን ከ10.6 % አመታዊ አማካይ ዕድገት ወደ 

21.4% ለማድረስ የታቀደ ቢሆንም  2006 ዓ.ም ያለው አፈፃፀም የ20% ዕድገት ማስመዝገብ ተችሏል።  

በተመሳሳይ የኢንዱስትሪ ምርቶችም በ2003 ዓ.ም  ከነበረበት 52.4 ቢሊዮን ብር በ 2006 ዓ.ም 

87.7 ቢሊዮን ብር ከፍ ማድረግ ተችሏል። የኢንዱስትሪው ዘርፍ የውጪ ምርቶችን በማምረት የውጭ ምንዛሪ 

ማስገኘት ከመቻላቸው በላይ ከውጭ ወደ አገር ውስጥ ይገቡ የነበሩ ምርቶችንም መተካት ጀምረዋል። ይህ እሰየው 

የሚያስብል አሰራር ነው።  

መንግስት በትክክለኛ ሀገር በቀል ፖሊሲዎቹና ስትራቴጂዎቹ እየተመራ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ውጤቶች ማስመዝገብ 

መጀመሩ የአገራችን የኢኮኖሚ መዋቅር ሽግግርን ትክክለኛ ጉዞ ያመላክታል። የኢንዱስትሪው  ዘርፍ የበለጠ ሊጎለብት 

የሚችለው ቀጣይ ርብርብ ሲደረግበት ነውና የግል ባለሃብቱ በተለይ የአገር ውስጥ ባለሃብቱ በአምራች 

ኢንዱስትሪዎች ያለው ተሳትፎ ማሳደግ ይኖርበታል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


