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ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንት መዳረሻ 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ኃብተየስ ወንድራድ 

03-01-16 

በክፍል አንድ ጽሁፌ ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ የሚያደርጓትን ስድስት 

ነጥቦች ማለትም ፈጣንና ተከታታይ የኢኮኖሚ ዕድገት፣ ሰፊ የገበያ አማራጭ መኖር፣ 

ፈጣን የከተሞች መስፋፋት፣ መካከለኛ ገቢ ያለው የኅብረተሰብ ክፍል ማደግ፣ በተለይ 

ለማንፋክቸሪንግ ዘርፍ መስፋፋት ምቹ ሁኔታዎች መሟላት፣ ፈጣንና አስተማማኝ 

የመሠረተ ልማት አውታሮች መዘርጋት ዘርዝሬ ነበር። በዛሬው ጽሁፌ ደግሞ የቀሩትን 

ስምንት ነጥቦች ማለትም ማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ አስተማማኝ 

የኢንቨስትመንት ድጋፍና ዋስትና መኖር፣ የተሻለ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች 

መስጠት፣ ሰፊና ያልተነካ የተፈጥሮ ሃብት መኖር፣ የተጠናከር ገበያና የገበያ ትስስር፣ ሰፊ 

የቱሪዝም አማራጭ መኖር፣ አካባቢ ጥበቃ በተመለከተ፣ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካል 

አቀማመጥ ለውጭ ገበያ ምቹ መሆን ወዘተ… አቀርባለሁ።  
 

ማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፤  

የማህበራዊ አገልግሎቶችንም  ከማስፋፋት አኳያ መንግሠት በርካታ ሥራዎችን 

በማከናወን ላይ ይገኛሉ። በትምህርት ዘርፍ ከፍተኛ እድገት ታይቷበታል። በአገሪቱ 

በቀጣይ አምስት አመታት የሚገነቡትን አሥር ዩኒቨርሲቲዎች ሳይጨምር እስካሁን 34 

ዩኒቨርሲቲዎችን የፌዴራል መንግሥት  መገንባት ችሏል። እነዚህ ከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት በየዓመቱ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ተማሪዎችን ማስመረቅ በመቻላቸው 

የአገሪቱን የሰለጠነ የሰው ኃይል ችግር ማቃለል ተችሏል። ይህ አኃዝ በክልል የሚገኙ 

ኮሌጆችና የግል ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም የተለያዩ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት 

የሚያስመርቋቸውን ተማሪዎች ሳያካትት ነው።   
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በአገሪቱ ሁሉም ቀበሌዎች መሠረታዊ የጤና ባለሙያዎችን መመደበ በመቻሉ በጤናው 

ረገድ ስኬታማ ሥራዎችን ማስመዝገብ ተችሏል። ከዚህ ቀደም አገሪቱ ትታወቅባቸው 

የነበሩ ተላላፊ በሽታዎችን በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ መግታት ተችሏል።  

ከዚህም ባሻገር ትላልቅና ዘመናዊ  የጤና ተቋማትን መገንባት በመቻሉ የውጭ አገር 

ህክምና ያስፈልጋቸው የነበሩ ህሙማን  በአገር ውስጥ ህክምናቸውን እንዲከታተሉ ማድረግ 

ተችሏል። የተማረና ጤንነቱ የተጠበቀ ኅብረተሰብ በማንኛውም የሥራ መስክ ቢሰማራ 

ውጤታማ መሆን ስለሚችል ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ሁነኛ አስተዋፅኦ አለው። 

አስተማማኝ የኢንቨስትመንት ድጋፍና ዋስትና፤ 

 

የኢትዮጵያ ህገ መንግሥትና የኢንቨስትመንት አዋጁ ለግል ባለሀብቱ  ንብረት ሙሉ ከለላ 

ይሰጣል። ይህም በመሆኑ ማንኛውም ኢንቨስተር አስተማማኝ የህግ ከለላ ስላለው በንብረቱ 

ላይ ሥጋት አይኖረውም። ኢትዮጵያ በአገር ውስጥ አስተማማኝ ሠላም ማስፈን ከመቻሏ 

ባሻገር በሌሎች ጎረቤት አገሮች ብሎም በአህጉሩ ሠላም እንዲሰፍን ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

በማበርከት ላይ ትገኛለች። ለኢንቨስትመንት መስፋፋት የመጀመሪያው የህይወትና 

የንብረት ዋስትና ነው። በዚህ ረገድ አገራችን ለባለሃብቶች የማይናወጥ ዋስትና ያለት አገር 

ናት።  

በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች አስተማማኝ ሠላም በመኖሩ ባለሃብቶች ለንብረታቸው ሥጋት 

ሊሆንባቸው የሚችል አንድም ነገር የለም። አገራችን በአፍሪካ ቀንድ ካሉ አገሮች ሁሉ 

አስተማማኝና ጠንካራ መንግሥት መገንባት የቻለች አገር በመሆኗ የባለሃብቶች ዓይን 

ማረፊያ መሆን ችላለች። በህዝቦች ይሁንታ ላይ የተመሠረተው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

የአገራችንን ሠላም አስተማማኝ እንዲሆን አድርጎታል።   

የተሻለ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ መኖር፤   

መንግሥት የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትንም በአገራችን እንዲስፋፋ 

የተለያዩ ማበረታቻዎችን እየሰጠ ይገኛል። እንደሚሰማሩባቸው የኢንቨስትመንት መስኮች 

ዓይነት ተመጣጣኝ ወለድ ያለው የብድር አገልግሎት፣ ባለሃብቶች ለኢንቨስትመንታቸው 

የሚያውሏቸውን ከውጭ ለሚያስገቧቸው የተለያየ መሣሪያዎች ከቀርጽ ነፃ የሚገቡበት 

የአሠራር ሥርዓት በመዘርጋት ባለሃብቱን አበረታቷል። በተመሳሳይ በወጪ ምርቶች ላይ 
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ለተሰማሩ ባለሃብቶች መንግሥት ከፍተኛ ማበረታቻዎችን ለአብነት  የግብር እፎይታ ጊዜ 

በመስጠት ባለሃብቱን በመደገፍ ላይ ይገኛል።  

 

ሰፊና ያልተነካ የተፈጥሮ ሃብት መኖር፤ 

ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የተስተካከለ ዓመታዊ የዝናብ ሥርጭት፣ ለሰብል ምቹ የሆነና  

በሚኒራል የበለፀገ ለም አፈር፣ የተለያየ ክፍል ያለው ተስማሚ የአየር ሁኔታ ያደላት አገር 

ከመሆኗ ባሻገር በተፈጥሮ የበለፀጉና በሰፊው አገልግሎት ላይ ያልዋሉ እንደ ወርቅ፣ 

ታንታለም፣ ፕላቲኔም፣ ኒኬል፣ ፖታሽ፣ ሶዳ አሽና የመሳሰሉት የምድር ውስጥ ሀብት 

የታደለች አገር ናት። 

አገሪቱ ከ80 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ለእርሻ ምቹ የሆነ መሬት ባለቤትም ነች። ከዚህም 

ውስጥ አራት ሚሊዮን ሄክታሩ በመስኖ መልማት የሚችል ነው። የተለያዩ ታሪካዊና 

ተፈጥሯዊ  የቱሪስት መስህቦችም  የታደለች በመሆኗ የ13 ወር የተፈጥሮን ፀጋ የታደለች 

አገር በመባልም ትታወቃለች። ኢትዮጵያ ከታዳሽ ኃይል ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ 

ኃይል ማመንጨት ትችሏለች። ከ45 ሺህ ሜጋ ዋት በላይ ከውኃ ኃይል፣ 10 ሺህ ሜጋ 

ዋት ከከርሰ ምድር እንዲሁም ከ100 ሺህ ሜጋ ዋት በላይ  ከንፋስ  ኃይል  መልማት 

የሚችል አቅም ያላት አገር ናት።  

አገራችን ለእርሻ ምቹ የሆነ በቀላሉ በዝናብ ብቻ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ያላት አገር 

ናት። ከዚህም ሌላ አገራችን የተለያዩ የአግሮ ኢኮሎጅካል ዞን ለሰብል ምቹ የሆነ  በቀላል 

መስኖ ሊለማ የሚችል ድንግል መሬት የታደለች አገር ናት። በእርሻ ዘርፍ ኢንቨስት 

ለማድረግ  ለሚፈልጉ የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሃብት መንግስት ሁኔታዎችን 

በማመቻቸት ላይ ይገኛል።  

አገራችን ሰው ያልሰፈረባቸው ነገር ግን ለኮሜርሽያል እርሻ የሚያመቹ አካባቢዎች 

የታደለች አገር በመሆኗ በዚህ ዘርፍ ባለሃብቶች መሰማራት ቢችሉ በከፍተኛ ሁኔታ 

ተጠቃሚ ይሆናሉ። አገሪቱ በግብርናው ዘርፍ እጅግ ትልቅ አቅም ያለት አገር በመሆኗ  

ባለሃብቶች የእርሻ ተዋጽኦን በማቀነባበር ለአገር ውስጥ ሆነ ለዓለም ገበያ ማቅረብ ቢችሉ 

ትርፋማ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ የካሽ ክሮፖችን ማምረት 
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የሚያስችል የአየር ፀባይ ባለቤት በመሆኗ የበርካታ ባለሃብቶችን ቀልብ መሳብ ትችላለች። 

የዓለም ህዝብ ቁጥር እንዲህ እየጨመረ በሄደበት በአሁኑ ጊዜ ግብርና ተወዳዳሪ 

የማይገኝለት ትርፋማ  የኢንቨስትመንት አማራጭ መሆኑ የማይቀር ሃቅ ነው።  

አገራችን ከፍተኛ የሆነ የቀንድ ሃብት ያለት አገር በመሆኗ ለባለሃብቶች ሌላው አማራጭ 

መንገድ ነው። እንሰሳትን ከማደለብ ባሻገር የእንሰሳት ተዋጽኦን በማቀነባበር ለውጭ ገበያ 

በማቅረብ ባለሃብቶች በቀላሉ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበት፣ ብዙ የኢንቨስትመንት መነሻ 

ካፒታል የማይጠይቅ ነገር ግን ከፍተኛ ትርፍ የሚያስገኝ ዘርፍ ነው።  

አገራችን ከእርሻው ኢንቨስትመንት በሻገር  የተለያዩ ማዕድኖች የሚገኝባት አገር በመሆኗ 

ባለሃብቶች በቀላሉ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ዘርፍ ነው።  

 

የተጠናከር ገብያና የገብያ ትስስር፤ 

 

ኢትዮጵያ  ሰፊና ፈጣን የውስጥ ገበያ መፍጠር በመቻሏ በሰብ ሰሐራ አፍሪካ በሁለተኛ 

ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ በርካታ ኢንቨስትመንትን በመሳብና 

በአገሪቱን መሠረታዊ የኢንዱስትሪ የፍጆታ ሸቀጣ ሸቀጦች ተጠቃሚ ቁጥር በከፍተኛ 

ሁኔታ በማደጉ የግሉ ባለሃብት ከመጠጥና ከምግብ ጋር ተያያዥነት ያላቸው 

ኢንዱስትሪዎች ላይ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ይገኛሉ። እንደ ፕላስቲክና የፕላስቲክ 

ውጤቶች ሣሙናና ዲተርጀንት ሴራሚክ፣ ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች፣ መድኃኒቶች፣ 

ወረቀት፣ ኤሌክትሪክና ከኤሌክትሪክ ውጤቶች፣ የተለያዩ የታሸጉ መጠጦችና ምግቦች ጋር 

ግንኙነት ያላቸው ቁሳቁሶች በሰፊው እየተመረቱ ይገኛሉ። 
 

ሰፊ የቱሪዝም አማራጭ መኖር፤ 

  

ኢትዮጵያ እምቅ የቱሪዝም ሃብት ያላት አገር ናት። አገሪቱ የቱሪዝም እምቅ ሃብት ያላት 

አገር ትሁን እንጂ ከዘርፉ ብዙም ተጠቃሚ ሳትሆን ቆይታለች። ባለፉት ሁለት አሥርት 

ዓመታት አገሪቱ ባገኘችው ሠላምና መንግሥት ለዘርፉ መጎልበት በሰጠው ትኩረት ዘርፉ  

ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።  
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ባለሃብቱ በቱሪዝም ዘርፍ እንዲሰማራ መንግሥት የተለያየ ድጋፎችን ከመስጠት ባሻገር 

በቱሪስት ሳይቶች መሠረተ ልማቶች እንዲስፋፉ አድርጓል። ይህም በመሆኑ በርካታ 

ባለሃብቶች በዘርፉ ኢንቨስት በማድረጋቸው ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። አሁንም ቱሪዝም 

ለአገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሃብቶችም በርካታ እድልን የሚፈጥር ነው። በመሆኑም 

ባለሃብቶች በዘርፉ ኢንቨስት ቢያደርጉ አዋጭ ነው። 

 

አካባቢ ጥበቃ፤ 
 

ኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃን በተመለከተ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ያለች አገር ነች። 

የአካባቢ ጥበቃ በአሁኑ ጊዜ የአገሮች እድገት መለኪያ ተደርጎ የሚታይ አንዱ መስፈርት 

ሆኗል። ኢትዮጵያ እየገነባቻቸው ያሉ የኃይል ማመንጫ በሙሉ ከአካባቢ ብክለት ነጻ 

መሆናቸው የሚያስመሰግኗት ሆነዋል። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ በመጪዎቹ ዓመታት 

ከታዳሽ ኃይል ከፍተኛ ኃይል ማቅረብ የሚያስችላትን ሥራዎች በማከናወን ላይ ስለሆነች 

የኃይል አቅርቦት ችግር አይኖርባትም። 

 

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የአረንጓዴ ልማትን ለማረጋገጥ በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር 

ችግኞችን በማልማቷ የአገሪቱ የደን ሽፋን በየዓመቱ እያደገ መጥቷል። የአገሪቱ የደን 

ሽፋን ከነበረበት ሦስት በመቶ ወደ 15 በመቶ ማሳደግ ተችሏል። በሌላ በኩል አርሶ አደሩ 

የአካባቢ ጥበቃን ጥቅም መረዳት በመቻሉ በየአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ሥራዎችን 

በማከናወኑ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተው የነበሩ አካባቢዎች በማገገማቸው ለኅብረተሰቡ 

በተለይ ለሴቶችና ለወጣቶች የሥራ እድልን መፍጠር ችለዋል።   

 

የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ለውጭ ገበያ ምቹ መሆን፤ 
 

ኢትዮጵያ በጂኦግራፊካል አቀማመጧ ለአውሮፓና ለመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች ቅርብ 

በመሆኗ በወጪ ምርቶች ላይ ለሚሰማሩ ባለሃብቶች ተመራጭ ነች። በተመሳሳይ  ከእነዚህ 

አገሮች ለሚመጡ  የጥሬ እቃም  ቢሆን የኢትዮጵያ አቀማመጥ እጅግ ተመራጭ የሚባል 

ነው። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ አመቺ ሥፍራ ላይ ትገኛለች።  
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በሁለት ክፍል ያቀረብኩትን ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ የሚያደርጓትን ዋና 

ዋና ያልኳቸውን ነጥቦች ማለትም ፈጣንና ተከታታይ የኢኮኖሚ ዕድገት፣ ሰፊ የገበያ 

አማራጭ መኖር፣ ፈጣን የከተሞች መስፋፋት፣ መካከለኛ ገቢ ያለው የኅብረተሰብ ክፍል 

ማደግ፣ በተለይ ለማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ መስፋፋት ምቹ ሁኔታዎች መሟላት፣ ፈጣንና 

አስተማማኝ የመሠረተ ልማት አውታሮች  መዘርጋት፣  ማህበራዊ አገልግሎቶች 

መስፋፋት፣ አስተማማኝ የኢንቨስትመንት ድጋፍና ዋስትና መኖር፣ የተሻለ 

የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች መስጠት፣ ሰፊና ያልተነካ የተፈጥሮ ሃብት መኖር፣ 

የተጠናከር ገበያና የገበያ ትስስር፣ ሰፊ የቱሪዝም አማራጭ መኖር፣ አካባቢ ጥበቃ፣ 

የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ለውጭ ገበያ ምቹ መሆን፣ ወዘተ…አገራችንን 

ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ያደርጋታል። አዎ አገራችን በበርካታ ምክንያቶች 

ለኢንቨስትመንት ተመራጭ አገር ናት።  


