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ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንት መዳረሻ 

ክፍል አንድ 

ኃብተየስ ወንድራድ 

03-01-16 

አገራችን ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ባለሁለት አኃዝ  

የምጣኔ ብዛት እድገት ማስመዝገብ ከመቻሏም ባሻገር እድገቱም በሁሉም የኢኮኖሚ 

መስኮች የተመዘገበ መሆኑ እንዲሁም ይህ እድገት ይብዛም ይነስም ሁሉንም የኅብረተሰብ 

ክፍሎች በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገ ነው።   

የኢትዮጵያ እድገት እንደ ብዙ የአፍሪካ አገሮች በተፈጥሮ ሃብት ላይ የተመሠረተ 

ባለመሆኑ አለም ኢኮኖሚ በቀውስ ሲታመስ፣  የጥሬ እቃ ዋጋ ሲወጣና ሲወርድ፣  የብዙ 

አፍሪካ አገሮች  እድገትም ሲንገዳገድ፣ የኢትዮጵያ ምጣኔ እድገቱን እንዳስጠበቀ መቀጠል 

ችሏል። እውነታውን እንመርምር ከተባለ በሌሎች አገሮች የተከሰተው የኤኮኖሚ 

መንግራገጭ በአገራችን ያልተከሰተው  በተዓምር  ሳይሆን መንግሥት በተከተለው 

ትክክለኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ 

የሚያሳየው መንግሥት እየተከተለ ያለው  ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ውጤታማ 

መሆኑን ነው። 

አገራችን እንዲህ ያለውን  ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ 

የቻለችው መንግሥት በተከተለው ሁሉን አሳታፊ የሆነ ፓሊሲ  ነው። ኢትዮጵያችን  

በቀጣዮቹ ዓመታት ለኢንቨስትመንት ብሩህ ተስፋ የፈነጠቀባት አገር ልትሆን 

እንደምትችልም አንዳንድ ሁኔታዎችን ማየት ይቻላል። አገራችን ለኢንቨስትመንት 

ተመራጭ የምትሆንባቸውን አንዳንድ እውነታዎችን በቅደም ተከተል እናንሳ። 

ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ  ዕድገት፤  

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት በተለይ ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት ተከታታይና 

ቀጣይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ በመቻሉ  በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች  

በአገሪቱ ኢንቨስት እንዲያደርጉ በተለይ  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ወደ 
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አገሪቱ መፍሰስ ችሏል። ይህ የሆነበትም ዋንኛ ምክንያት መንግሥት ኢንቨስትመንት 

እንዲያስፋፋ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር በመቻሉ ነው። የአገራችን ኢኮኖሚ የተረጋጋ 

በመሆኑ የዋጋ ግሽበት (ኢንፍሌሽን) ሥጋት የለበትም። ከአራት ዓመታት በፊት 

በአገራችን  የዋጋ ንረቱ ወደ አርባ በመቶ ደርሶ የነበረ ቢሆንም  መንግሥት በተከተለው 

የማስተካከል እርምጃ በአጭር ጊዜ በአንድ ዲጂት እንዲገደብ አድርጎታል። ይህ ታላቅ 

ሥኬት ነው። ፋጣንና ቀጣይነት ባለው የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ በቻለች አገር 

ኢንቨስት ማድረግ እጅግ አዋጪ በመሆኑ አገራችን ለምዕራቡም ሆነ ምሥራቁ ዓለም 

ተመራጭ የኢንቨስትመንት አማራጭ ነች። 

ሰፊ የገበያ አማራጭ መኖር፤  

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛ የህዝብ ቁጥር ያለት አገር ናት። የህዝብ ብዛት ለአገራችን 

ትልቅ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ትልቅ አቅም የሚፈጥር ነው።  በቅርቡ 

የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ባወጣው ትንበያ መሠረት አገሪቱ ወደ ዘጠና ሚሊዮን 

የሚጠጋ የህዝብ ቁጥር አላት። ከዚህ ውስጥም በርካታው በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ 

የሚገኝ ነው። ኢትዮጵያ ያላት የህዝብ ቁጥር  ከሚያዋስኗት የጎረቤት አገራት አጠቃላይ 

የህዝብ ቁጥር የሚበልጥ ሆኖ እናገኘዋለን። የህዝብ ብዛት ባለሃብቶች ማንኛውንም 

ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ማቅረብ የሚችሉ ከሆነ የገበያ እጥረት ሊገጥማቸው አይችልም። 

ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ ህዝብ ወደ መካከለኛ ገቢ እየተሸጋገረ ያለ ህዝብ በመሆኑ 

የመግዛት አቅሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ እንደሆነ ማየት ይቻላል። 

ፈጣን የከተሞች ዕድገትና መካከለኛ ገቢ ያለው የኅብረተሰብ ክፍል መጨመሩ፤  

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ የከተሞች እድገት በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። 

የከተሞች እድገት ከኅብረተሰቡ ኑሮ መሻሻል ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ነው። ከሃያ 

ዓመታት በፊት ከሃምሳ ሺህ በላይ ህዝብ የነበራቸው ከተሞች ብዛት በጣት የሚቆጠሩ 

ነበሩ። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች ትላልቅ ከተሞች 

በመፈጠራቸው  አሁን ላይ ከሁለት መቶ ሺህ በላይ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ከተሞች 

በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች እየተስፋፉ ይገኛሉ። የከተሞች መስፋፋት ለኢንቨስትመንት 

ትልቅ አቅም ነው። የኅብረተሰቡ ገቢ እየጨመረ ሲመጣ የአኗኗር ዘይቤውም እየተለወጠ 

መጥቷል። በከተሞች መስፋፋት ሣቢያ ኅብረተሰቡ እሴት የተጨመረባቸውን የፋብሪካ 
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ምርቶችን መጠቀም በመጀመሩ  ለባለሃብቶች ተጨማሪ እድልን መፍጠር ችለዋል። 

ለአብነት  ከዚህ ቀደም በአገሪቱ ሁለት የስኳር ፋብሪካዎች ብቻ ነበሩ፤ የማምረት 

አቅማቸውም ውሱን እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው።  ዛሬ ላይ በርካታ የስኳር 

ፋብሪካዎች ተገንብተው እንዲሁም የቀድሞዎቹ ፋብሪካዎች ላይም የማስፋፋት ሥራዎች 

ተከናውኖ በአገራችን የስኳር እጥረት ይስተዋላል። ይህ የኅብረተሰቡን የአኗኗር ሁኔታ 

መለወጡን የሚያሳይ ነው። የከተሞች መስፋፋት በቀላሉ የሰለጠነ የሰው ኃይል  

ለማግኘትም የሚያበረክተው አስተዋፅኦ በቀላሉ የሚታይ አየደለም።  

ለማንፋክቸሪንግ  ዘርፍ መስፋፋት ምቹ ሁኔታዎች መሟላት፤  

ኢትዮጵያ የአፍሪካ ማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ማዕከል ለመሆን በርካታ ሥራዎችን በማከናወን 

ላይ ነች። ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ መጎልበት ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው የኃይል 

አቅርቦት ነው።  ኢትዮጵያ በግብርና ላይ መሠረት ያደረገውን የኢኮኖሚ መዋቅሯን ወደ 

ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር በርካታ ሥራዎችን እያከናወነች ትገኛለች።  ይህንንም ተግባራዊ 

ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ  የኃይል አቅርቦት  አስፈላጊ በመሆኑ ይህን ማሟላት 

የሚያስችላት ግዙፍ የኃይል ማመንጫዎችን በመገንባት ላይ ትገኛለች። ይህም 

የባለሃብቶች በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲሰማሩ መንግሥት  የተለያዩ ማበረታቻዎችን 

እያደረገ ይገኛል።  

ማንፋክቸሪንግ መስፋፋት አገሪቱ ለምታስበው የኢኮኖሚ መዋቅር ሽግግር አንዱ መሠረት 

በመሆኑ በዚህ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሃብቶች መንግሥት እስካሁን ያደርጋቸው የነበሩ 

ድጋፎችን በቀጣይም ለማጠናከር የሚያስችሉ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። ግብርናውን 

ከኢንዱስትሪ ለማስተሳሰር በርካታ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎች መገንባት 

በመጀመራቸው በዚህም ከዚህ ቀደም ከውጭ የምናስመጣቸው የአግሮ ፕሮሰሲንግ ውጤቶች 

በአገር ውስጥ ምርቶች መተካት  ከመጀመሩም ባሻገር ኤክስፖርት ማድረግ ተጀምሯል። 

አገራችን አሁንም በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሃብቶች ሰፊ እድል 

እንዳለ ማየት ይቻላል።     

የመሠረተ ልማት አውታሮች  መስፋፋት፤ 

መንግሥት በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች የመሠረተ ልማት አቅርቦት ለማስፋፋት ጠንክሮ 

እየሰራ ነው። በአገራችን ትላልቅ የኃይል ማመንጫዎችን፣ አውራ ጎዳናዎችን፣ የባቡር 
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ሃዲድ ዝርጋታዎችን፣ የቴሌኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶችን ወዘተ…በከፍተኛ ሁኔታ 

በማስፋፋት ላይ ይገኛል። ባለሃብቶች በተሰማሩባቸው ወይም ሊሰማሩባቸው በሚችሉ 

አካባቢዎች ሁሉ መንግሥት የመሠረተ ልማት አገልግሎቶችን በተቻለ አቅም እያስፋፋ 

ይገኛል። በዚህም ሣቢያ ባለሃብቱ ጥሬ እቃውን ሆነ ምርቱን በቀላሉ እንዲያጓጉዝ 

በማስቻሉ ጊዜውንና ገንዘቡን  እንዲቆጥብ በማድረጉ ትርፋማ ሆኗል። 

አገሪቱ አሁን ያላትን የኃይል አቅርቦት ከአምስት እጥፍ በላይ የሚያሳድጉ ከአካባቢ 

ብክለት የፀዱ የኃይል ማመንጫ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ከውኃ፣ ንፋስና እንፋሎት በመገንባት 

ላይ ትገኛለች። ይህ በመሆኑም አገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቷን አስተማማኝ 

ከማድረጓ በተጨማሪ ለባለሃብቶች በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ የፈለጉትን ያህል ኃይል 

እንዲያገኙ ለማድረግ መንግሥት ሜጋ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን እየገነባ  ይገኛል።  

በመሆኑም በቀጣይ ባለሃብቶች እንዲህ ያለ የኃይል አቅርቦት የሚያገኙ ከሆነ አገራችን 

የበርካታ ኢንቨስተሮችን ቀልብ መግዛቷ አይቀርም።  

ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ላይ ካሉት የመሠረተ ልማቶች መካከል  

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሌላው ተጠቃሽ አካል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ  

በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም  በቀዳሚነት ከሚጠቀሱ አየር መንገዶች ተርታ መሰለፍ 

የቻለ ተቋም ነው። ይህ ተቋም ኢትዮጵያን  ከቀሪው ዓለም ጋር ለማስተሳሰር እየተጫወተ 

ያለው ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። አየር መንገዱ ባሉት በርካታ መዳረሻዎች 

በተመጣጣኝ ዋጋ ለባለሃብቱ የካርጎ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል።  

ሌላው መነሳት ያለበት ነገር መንግሥት በከፍተኛ ካፒታል እያስገነባ የሚገኘው የባቡር 

መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት አገሪቱን ከወደብ ከተማ ማገናኘት የሚያስችል በመሆኑ 

አገሪቱን የኢንቨስትመንት ተመራጭነት ያሳድገዋል። ይህ ዘመናዊ  የትራንስፖርት ዘርፍ 

ከሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች በተለየ መልኩ ከፍተኛ ጭነቶችን ማጓጓዝ 

ከማስቻሉም በላይ ታዳሽ ኃይልን የሚጠቀም በመሆኑ ከአካባቢ ብክለት ነፃ ስለሆነ የዘመኑ 

ተመራጭ የትራንስፖርት ዘርፍ በመሆኑ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ትልቅ ጠቀሜታ 

አለው። በመሆኑም መንግሥት ይህን የትራንስፖርት ዘርፍ በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች 

ለማስፋፋት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በመሥራት ላይ ይገኛል። 

በተከታይ ጽሁፌ ቀሪዎቹን ስምንት ነጥቦች ለመዘርዘር እሞክራለሁ! 


