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የአገራዊ ባለሃብቶች ትራንስፎርሜሽን 

ስሜነህ 03-24-16 

የኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፉን በምርትና 

ምርታማነት፣ በኤክስፖርት ድርሻ፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር እና ለዜጐች የሥራ ዕድል 

በመፍጠር የማይተካ ትልቅ ሚና እንዲጫወት ለማድረግ ተወጥኖ የተቀረፀ ነው፡፡ በዚህም 

መሠረት ሰፊ የሰው ጉልበትን የሚጠቀሙ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ቀላል 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ልማት ማፋጠን ዋነኛው ነው፡፡ ይህንን ለማድረግም 

ከፍተኛ ወይም ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋት የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማዕከል  

በማድረግ  እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ሁነኛ ማሳያ ስለመሆኑ ከሰሞኑ የግማሽ ዓመት 

ሪፖርታቸውን ያቀረቡት ጠቅላይ ሚነስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አብራርተዋል፡፡ ይህ 

ትርክትም የሪፖርታቸውን አንደምታ ከኢንዱስትሪው ዘርፍ አንጻር ይቃኛል፡፡ 

ያለንበት ዓለም አገሮች ሁሉ በንግድና ኢንቨስትመንት እርስ በርሳቸው የተሳሰሩበትና 

የተቆራኙበት ዓለም ነው፡፡ ዓለምን ከሚያሽከረክሩት ታላላቅ አገሮች ጀምሮ የመጨረሻ  

ደሃ እስከሆኑት ድረስ ያሉት ሃገሮች በዚሁ ትስስር ውስጥ  ሆነው የትሥሥሩን ህግጋት 

መነሻ በማድረግ በትሥሥሩ ያላቸውን ድርሻ ለማሻሻል ከመረባረብ ውጪ እድል 

የላቸውም፡፡ ከዚህ ውጪ ለመሆን የሚሞክሩቱ እየደቀቁ አማራጭ እንደሌላቸው 

እየተገነዘቡ በትስስሩ ውስጥ ተመልሰው ለመግባት ተገደዋል፡፡ አገራችንም በዚህ ትሥሥር 

የሚኖራትን ድርሻ ለማሻሻልና በይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆን በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ 

ለመሆን የግድ ይላታል፡፡ ሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በዋጋ፣ በጥራትና በወቅቱ 

በማቅረብ መወዳደር አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ለማምረቻ ዘርፎች 

/manufacturing/ ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ደግሞ ከድህነት ለመውጣት 

ብቸኛው አማራጭና የግድ የሚለን ጉዳይ ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን በፍጥነት እያደገ ባለው የኢንቨስትመንት ፍሰት እየተመዘገበ የውጪ 

ኢንቨስትመንት የበላይነት የሚመራና የአገር ውስጡ ባለሃብት ከንግድና አገልግሎት ዘርፍ 

ገና ያልተላቀቀ  መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች ናቸው፡፡ መንግሥት  ኢንቨስትመንቱን 

በማስፋፋት የተሻለ የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንዲቻለውና የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 
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እቅዱን ለማሳካት እንዲረዳው በልማት ባንክ ለማምረቻ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ከብዙ 

ድጋፎች ጋር ከባለፈው በጀት ዓመት ጀምሮ ካስቀመጠው ለብድር የሚውል ገንዘብ 90 

በመቶውን ዕድል የተጠቀሙት የውጭ ባለሃብቶች መሆናቸው ይህንኑ የአገር ውስጡ 

ባለሃብት በማምረቻ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ያለውን የተሳሳተ ዝንባሌ ወይም 

ሩቅ አሳቢ ግን ደግሞ ቅርብ አዳሪ የሆነ አመለካከቱን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

የሆነ ሆኖ ግን የማምረቻው ኢንዱስትሪ ዘርፍ አገራችንን ከድህነት የማውጫ እና መካከለኛ 

ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ማሰለፊያ ግዙፍ አማራጭ መሆኑን የተገነዘበውና የልማታዊ 

መንግሥትነትን ጽንሰ ሃሣብ የሚያራምደው መንግሥት በተግባር በርከት ያሉ እና 

ባለሃብቱን በዚህ ዘርፍ እንዲሰማራና በፍልሚያውም ተወዳዳሪ መሆን የሚስችለውን 

ትራንስፎርሜሽናል እርምጃዎች እየወሰደ መሆኑን ሪፖርቱ ያመላክተናል፡፡ ለማሣያ 

ስንወስድ፤  

ቀድሞ የተጀመረው የቦሌ-ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንደኛው ምዕራፍ ላይ የገቡ 

ባለሃብቶችም ወደ ማምረት እየተሸጋገሩ መገኘታቸው የመጀመሪያው ነው፡፡ የምዕራፍ 

ሁለት ሥራ የቅሊንጦ-ፓርክ ለማስጀመር ዝግጅቱ መጠናቀቁም ሌላኛው ነው፡፡ ከአዲስ 

አበባ ውጭ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲቋቋምባቸው ከተለዩት ከተሞች የሃዋሳ ኢንዱስትሪ 

ፓርክ በፈጣን ሁኔታ ግንባታው እየተካሄደ ሲሆን የአዳማ፣ የመቀሌና የኮምቦልቻ የጨረታ 

ሂደታቸው ተጠናቅቆ በግምገማ ላይ መገኘቱም በተመሳሳይ ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡  ከዚሁ ጎን 

ለጎን ደግሞ  በእነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው የሚያለሙና የማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ እሴት በመጨመር የበኩላቸውን ሚና የሚጫወቱ ባለሃብቶች የመመልመል 

ሥራ ተጠናክሮ እየተሰራ መገኘቱ ነው የአገራዊ ባለሃብቶች ትራንስፎርሜሽን 

የሚያሰኘው፡፡ ከዚህ አኳያ የአገር ውስጥ ባለሃብቶችን በነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች 

እንዲገቡ ግልጽ መስፈርት የተዘጋጀ ሲሆን ከባለሃብቶቹ ጋር በመመካከር ሁሉንም ያሳተፈ 

እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ መንግሥት የሚሰጠውን ሁሉ 

አቀፍ ድጋፍ በመጠቀም በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ፣ በንግድና አገልግሎት ዘርፍ 

የተሰማሩ ባለሃብቶችንና ከአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ወደ ትላልቅ ኢንዱስትሪ 

ለመሸጋገር የሚያስቡት በዚሁ አገራዊ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተሳታፊ ሲሆኑ ብቻ ነው፡፡ 
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የገበያ ኢኮኖሚ በተሟላ አኳኋን እንዲሰራ ቀልጣፋ መሠረተ ልማት ያስፈልገዋል፡፡ ገበያ 

ራሱ አንድ ማህበራዊ ተቋም እንደመሆኑ መጠን የገበያውን ሥርዓት ለማቆም 

የሚያስፈልጉ እጅግ ብዙና የተለያዩ ተቋሞች ከመሠረተ ልማቱ ጋር በማሳለጥ የግል 

ባለሃብቱን ተወዳዳሪ ይሆን ዘንድ መንግሥት የገነባና በመገንባት ላይ የሚገኝ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ በገበያ ተፈላጊ የሆኑ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን በጠንካራ የውድድር 

መንፈስ የሚያቀርቡ ተቋሞችና ድርጅቶችንም ገንብቷል፤ አቋቁሟል፤ በማቋቋምም ላይ 

ነው፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች በበለፀጉት አገሮች ከሞላ ጎደል ተሟልተው ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም 

በእነዚህ አገሮች የሚኖረው  የገበያ እድገት መጠኑና ጥልቀቱ ውሱን ቢሆንም የኛውን 

አገር የግል ባለሃብት ግን እንደቀድሞው ጊዜ ከመወዳደር የሚያግደው አይደለም፡፡ ወይም 

አሁንም የተገነቡት ተቋማት በዓለም ገበያ የግል ባለሃብቱን ለሽንፈት የሚያበቁት 

አይደለም፡፡ 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የአገራችን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መሠረት እንዲሰፋ ካስፈለገ 

ዋናው ሥራ መሆን ያለበት ገጠርንና ግብርናን ማዕከል ያደረገ መሆን ስለሚገባው 

የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞች እንዲበራከቱ ለማድረግ 

የተጀመረው ቅድመ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ይገኛል፡፡  

ከግል ባለሃብቱ ነፃነት ያለው ከሁሉም ነገር በላይ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት ብሎ 

ቆርጦ የተነሳና በዚህ ሂደት ልማታዊ ባለሃብት ሚናውን እንዲጫወት ለማድረግ 

ቁርጠኝነት ያለው መንግሥት በአገራዊ የልማት ርብርብ የአመራር ሚናውን እንዲጫወት 

የሚያስችለው ወሣኝ ነገር ነው፡፡ ይህ ብቻ በቂ አይደለም፡፡ የገበያ ጉድለትን በተመረጠ 

አኳኋን ለመቅረፍ ልማታዊ ባለሃብቱን ለማጠናከር የሚያስችሉ ሥልቶችና ፖሊሲዎችን 

የመንደፍና እነዚህን ተግባራዊ የማድረግ ብቃት ያሻዋል፡፡ በሌላ አነጋገር ጠንካራ 

የማስፈፀም አቅም ያስፈልገዋል፡፡ በአገራችን በአሁኑ ወቅት እንደዚህ ዓይነት ጠንካራ 

የማስፈፀም አቅም ተፈጥሯል ባይባልም የግል ባለሃብቱን በማምረቻ ኢንዱስትሪ ዘርፍ 

እንዲሰማራና ብቁ ተወዳዳሪ እንዲሆን በሚያስችለው ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን የማስፈፀም 

አቅም የመገንባቱ ሥራ በተያዘው አቅጣጫ ተጠናክሮ ከቀጠለ የሚፈለገው አቅም 

እንደሚገነባም መገመት ይቻላል፡፡  
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንንም ሲያረጋግጡ "የቴክኖሎጂና የካፒታል ዕቃዎች አቅርቦት 

የአገራዊ ፋክሪኬሽን አቅማችንን በማጐልበት መከናወን ያለበት በመሆኑ የብረታ ብረትና 

ኢንጅነሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማት ይህንን ሥራ በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 

ኮርፖሬሽናችን አስተባባሪነት እና ዋና ተዋናይነት እንዲተገብሩት እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የካፒታል ዕቃዎች ሊዝ ፋይናንሰ እንዲያቀርብ በሁሉም 

የአገራችን ዋና ዋና የሚባሉ ከተሞች ቅርንጫፉን አስፋፍቶ ዝግጅቱን አጠናቅቋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በሦስትዮሽ ውል መሠረተ የሥራ ማስኬጃ ብድር እንዲሰጥ 

ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፡፡ ይህንን ሥራ እንዲከታተለው የተቋቋመው አገራዊ አስተባባሪ 

ኮሚቴና የአነስተኛ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ ተቋቁሞ ሥራ ጀምሯል፡፡" 

በማለት ነው፡፡ 

ዘመናዊና ለልማት የተመቸ የፋይናንስ ሥርዓት መኖሩ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ 

ሁኔታን በመፍጠር ረገድ ከሚጫወተው ትልቅ ሚና በተጨማሪ ለኢንቨስትመንት የሚሆን 

ፋይናንስ በማዘጋጀት በንግድ ልውውጥ ቀልጣፋ የክፍያ ሥርዓት እንዲኖር በማድረግ 

ወዘተ…ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡ ይሁንና ቀደም ባሉት ዓመታትና የግሉ ባለሃብት 

የፋይናንስ ሥርዓቱ ለውድድር የተመቸ አይደለም የሚልበት ጊዜ ተቀይሮ የአገራችን 

የፋይናንስ ሥርዓት በተለይም ለማምረቻ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ለሚሆን ኢንቨስትመንት 

ፋይናንስ በማሰባሰብ፣ ይህንኑ ፋይናንስ በቅድሚያ ልማትን ለማምጣት ብቃቱና ፍላጎቱ 

ወዳላቸው ክፍሎች አንዲዳረስ በማድረግ፣ የግብይት ሥርዓቱ ቀልጣፋ ይሆን ዘንድ የክፍያ 

ሥርዓቱም  ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርጋል፡፡     

የግሉን ባለሃብት ትራንስፎርሜሽን ለማረጋገጥ ከሚያስችሉት ጉዳዮች መካከል ዋናውና 

አንዱ አስተማማኝ የመሠረተ ልማት አገልግሎት ነው፡፡ በተለይም በምንገኝበት በጥብቅ 

የተሳሰረ ዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚቻለው ቀልጣፋ የመሠረተ ልማት አገልግሎት 

ሲኖር ብቻ ነው፤ መረጃን ወደሚፈለገው አካል በቅጽበት ለማስተላለፍ የሚያስችል 

የመገናኛ ሥርዓት ከሌለ፣ ሸቀጦችን ከቦታ ቦታ በሚፈለገው ፍጥነትና ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ 

ማንቀሳቀስ ካልተቻለ፣ አስተማማኝና በዋጋም ተወዳዳሪ የሆነ የኃይል ምንጭ ካልተገኘ 

በዓለም ገበያ መወዳደር እንደማይቻል እርግጥ ነው፡፡  
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ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የመሠረተ ልማት አገልግሎት ግንባታው እዚያው ሳለ ከፍተኛ 

የሥራ እድል ለሠራተኞችና ለግለሰቦች ሊፈጥር የሚችል መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ግንባታው ካለቀ በኋላም ለግል ባለሃብቶችና ሠራተኞች አገልግሎቱን በመስጠት ሥራ ላይ 

ኩባንያዎችን በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለማድረግ የሚያስችል አስተማማኝ የመሠረተ ልማት 

አገልግሎት ማቅረብ ተፈላጊ የሚሆነው ሥራው በሚፈጥረው ከፍተኛ የሥራና 

የኢንቨስትመንት እድል ጭምር መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

በመሠረተ ልማት አገልግሎት ውስጥ የሚጠቃለሉ አገልግሎቶች እጅግ ብዙ ቢሆኑም 

በማምረቻ ዘርፍ ለሚሰማሩና የኢኮኖሚ መሠረተ ልማት ዘርፎች የሆኑትን የመንገድና 

የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት፣ በባቡርና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት 

በቴሌኮሙኒኬሽንና በኤሌክትሪክ ኃይልና በውኃ አገልግሎት ግንባታ ረገድ አገራችን 

ከዓመት ዓመት እያስመዘገበች ያለው ውጤት ጤናማ ለሆነውና ሰርቶ መክበር ለሚሻ 

ባለሃብት ሁሉ  ትራንስፎርሜሽን መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ ሪፖርቱ ይህንኑ 

ትራንስፎርሜሽን ሲያሄስ፤ 

"ከላይ የተጠቀሱ ጉልበትን በሰፊው ከሚጠቀሙ የቀላል ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች 

ከማስፋፋት በተጨማሪ መንግሥት ከባድ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ለማስጀመር 

በስኳር ማምረቻ፣ በኬሚካል፣ በማዳበሪያ ምርት ዘርፎች እንዲሁም በኃይል ማመንጫ፣ 

ማስተላለፊያና ማከፋፈያ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ከማምረት በተጨማሪ ለመከላከያ 

አገራዊ አቅም በመፍጠር ዙሪያ የተጀመሩ ሥራዎች ከነውስንነታቸውም ቢሆን ወደፊት 

እየገሰገሱ ይገኛሉ" በማለት ነው፡፡ 

በጠቃላይ የኢንዱስትሪ ልማትና በዚሁም አማካይነት ኢኮኖሚያዊ መዋቅራዊ ሽግግር 

የማፋጠን ሥራ በዋናነት በግል ባለሃብቱ ሞተርነት የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን ይህንኑ 

ለማሳለጥ በሂደት ላይ ያሉ ሥራዎች የአገራዊ ባለሃብቶችን ትራንስፎርሜሽን የሚያጠይቁ 

ናቸው፡፡  

እስካሁን የተጀመሩ መሠረታዊ የዝግጅት ሥራዎች ወደ ተግባር መቀየር ቀጣይ የትኩረት 

መስክ ይሆናል፡፡ በተለይም የአገራዊ ባለሃብቶችን ትራንስፎርሜሽን የማረጋገጥ ጉዳይ ልዩ 

ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውም ስለዚሁ ነው፡፡  


