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በአገራችን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገት እያሳየ የመጣ ዘርፍ ነው፡፡ 
የተስፋፉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችም በፍጥነት እያደጉ በመምጣቸው የአገሪቱ የውጭ 
ምንዛሬ እድገት እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያበረከቱና ለብዙ ዜጎችም ሰፊ የስራ ዕድል የፈጠሩ 
ናቸው፡፡ በተለይም  እምቅ ኃይል ያለውንና ከአገሪቱ ሕዝብ ግማሽ ያህል የሆኑትን ሴቶችንና 
ወጣቶችን ተጠቃሚ አድርጓል፡፡  

የአገራችን ኢኮኖሚ በግብርና ምርቶች ላይ የተመሠረተ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ሆኖም ግን 
በኢኮኖሚው ዘርፍ ፈጣን ዕድገት እንዲመዘገብ ግብርናው መሪነቱን  ለኢንዱስትሪው 
ማስረከብ የግድ ይለዋል፡፡ የኢንዱስትሪ ዕድገታችንን ፍጥነት የሚወስነው ግብርና እስከሆነ 
ድረስ የኢንዱስትሪ ዕድገትም በግብርናው እድገት ላይ የሚመሰረት ይሆናል፡፡ ለዚህም 
ሁለቱም እርስ በእርስ ትስስር በመፍጠር አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ 
ለምታደርገው ሽግግር  የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ትልቅ አስተዋፅኦ ያለው በመሆኑ ዘርፉ 
በኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ መሰረት የታቀደውን አላማ ከግብ ለማድረስ እየተንቀሳቀሰ 
ይገኛል፡፡  

የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ሲቀረጽ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን የፈጣን ልማትና 
ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን እውን ከማድረግ አንፃር የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው 
ዘርፍ ዕድገት ለብዙ ዜጎች የስራ ዕድልን በመፍጠርና የማህበረሰቡን ህይወት በማሻሻል በኩል 
ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፡፡ 

በኢንዱስትሪ የዳበረችና የበለፀገች አገር ለመፍጠር የውጭ ኢንቨስተሮችን የመሳብ፣ የአገር 
ውስጥ ባለሀብቶችን በማበረታታት ወደ ማምረት እንዲገቡ ማድረግ፣ ለልማት ማነቆ የሚሆኑ 
የገበያ ጉድለቶችን መፍታት፣ የኤክስፖርት ገቢን ከፍ ለማድረግና የተለያዩ ምርቶችን 
በማምረት ወደ ውጭ ገበያ በመላክ የውጭ ምንዛሪ እድገትን መጨመር ነው፡፡   

በኢንዱስትሪው ዘርፍ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው እድገት እንዲመዘገብ ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር ትስስር እና ቅንጅት ፈጥሮ መስራት አስፈላጊና በአገሪቱም እድገት ላይ ስር 
ነቀል ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ በአገራችን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 
ዕድገት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጀመረ ቢሆንም እንቅስቃሴውን በይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል 
ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ዕውን መሆን ወሳኝ የሆነ ዘርፍ ነው፡፡   

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ራዕይ ለአገሪቱ ማህበረሰብ ተስፋ ሰጪ የሆነና 
የባለሀብቶችን ቀልብ በመሳብ በጉጉት የሚጠብቋትና አይናቸውን የጣሉባት ለበርካታ የአፍሪካ 
አገሮችም የልምድ ልውውጥ ማዕከል አገር እንድትሆን  ያደርጋታል፡፡ ይህም በሀገራችን 
የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ዘርፉ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ 
መምጣቱን፣ በሂደትም የኢኮኖሚውን ዕድገትና አቅጣጫ በመወሰን ረገድ ኢኮኖሚውን ሊመራ 
የሚያስችለውን መሠረት መጣል የጀመረ መሆኑን ያመለክታል፡፡      



የአንድን አገር ኢኮኖሚያዊ ዕድገት የሚወስነው የኢንዱስትሪ ዕድገት በመሆኑ አገራችንም 
ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር ለማድረግ በእንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ እውን 
መሆን የሚችለው የአገር ውስጥ ባለሀብቶችን በመደገፍና በማበረታታት ወደ ዘርፉ 
እንዲገቡ በማድረግ ነው፡፡ ለአገሪቱ ዕድገት ማነቆ የሆኑት የመልካም አስተዳደር፣ የኪራይ 
ሰብሳቢነት አመለካከትና የብልሹ አሰራር ችግሮች በስፋት ያስተውላሉ፡፡ እነዚህ ችግሮች 
የልማት ፀር በመሆናቸው በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ  ዕድገት ላይም ትልቅ ጫና 
ያሣድራሉ፡፡  

በመሆኑም መንግስትና ህብረተሰቡ እጅና ጓንት ሆነው በመስራት የሚስተዋሉ ችግሮችን 
ከምንጩ በማድረቅ፣ መፍትሄውን በማበጀትና  ለህብረተሰቡ  ጥያቄዎች አስፈላጊና 
ተገቢውን ምላሽና አገልግሎት በመስጠት፣ በኢንዱስትሪ የዳበረችና የበለፀገች አገር 
በመፍጠር ፍትሀዊ በሆነ መልኩ ህብረተሰቡ ከልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆንበትን 
መንገድ ማመቻቸት ነው፡፡ 

አገራችንን በኢንዱስትሪ የዳበረችና በኢኮኖሚ የበለጸገች አገር ለማድረግ ለተያዘው ራዕይ 
ስኬት የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማትና ዕድገት ከሁሉም በላይ ወሳኝ፣ መሰረታዊና 
ለአፍታም ሊዘነጋ የማይገባ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም ከአገራችን ራዕይ በመነሳት 
ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አዘጋጅቶ 
እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡  

በአገሪቱ የተመዘገበው ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ድህነትንና ኋላቀርነትን ለማስወገድ 
በሚደረገው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገና ለቀጣይ ሥራዎች 
መልካም ልምዶችን እየቀመረ ለተግባሪዊነታቸውም እየተጋ ያለ የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው፡፡ 
በቀጣይም የኢንዱስትሪ ልማት ዋነኛ አንቃሳቃሽ ኃይል ባለሀብቶች በመሆናቸው የውጭ 
ባለሀብቶችን በመመልመል፣ በመሳብና የእርስ በርስ ትስስርን በማጎልበት፣ እንዲሁም 
በተለያዩ የልማት ዘርፎች ለተሠማሩ የአገር ውስጥ ልማታዊ ባለሀብቶች ልዩ ትኩረት 
በመስጠት በማምረቻ ኢንዱስትሪው ዘርፍ እንዲሰማሩ በማድረግና ልማታዊነትን 
እንዲያጎለብቱ የተሟላና የተቀናጀ ድጋፍ እንዲያገኙ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ አስፈላጊ 
መሆኑ ስለታመነበት ከፍተኛ ጥረት በመድረግ ላይ ነው፡፡ 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አገራዊ ባለሀብት በማኑፋክቸሪንግ 
ኢንዱስትሪ ያለውን ተሳትፎ ከማሳደግና ዘላቂነት ያለውም ከማድረግ አንጻር ነባሮቹን 
የማጠናከር፣ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ የሚሸጋገሩትን የማሳደግ፣ 
በኮንስትራክሽን፣ በንግድና አገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩትን ወደ ማኑፋክቸሪንግ እንዲሸጋገሩ 
የማድረግ ሥራ በተጠናከረ መልኩ የሚተገበር ነው፡፡   

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በዋናነት የግብርና ግብአቶችንና ጉልበትን በስፋት 
በሚጠቀሙ ኤክስፖርት መር ላይ የተመሰረቱና ስትራቴጂክ ተኮር ምርቶች ላይ ያተኮሩ 
ቀላል ኢንዱስትሪዎችና ለከባድ ኢንዱስትሪዎች መሰረት ሊጥሉ በሚችሉት ላይ ነው፡፡  

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ዘርፍ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ  
የእድገት አቅጣጫን እንደሚከተለው አስቀምጧል፡፡ 



 ነባር ኢንዱስትሪዎችን ማሻሻልና የማምረት አቅማቸውን ማሳደግ፣ 
 በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎችንና የምርት ዓይነቶችን 

ማስፋፋት፣ 
 የውጭና የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶችን በብዛትና በጥራት መሳብ፣ 
 ከባድ የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ፣ የኬሚካልና የፋርማሲቲካልስ እንዲሁም 

ከፍተኛ ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች ልማትንና ከቀላል 
ኢንዱስትሪዎች ጋር ያላቸውን ትስስር ማረጋገጥ፣  

 ኤክስፖርትና ስትራቴጂክ ገቢ ምርቶችን መተካት፣ ተመጋጋቢ ሆነው 
መተግበራቸውን ማረጋገጥ፣  

 ቀጣይነት ያለው የኢንዱስትሪ ልማትንና ተወዳዳሪነትን እንዲሁም የኢንጂነሪንግ 
ኢንዱስትሪ ልማትን ማረጋገጥ የሚያስችሉ የዘርፍና የንዑስ ዘርፍ ፖሊሲዎችን 
ቀርጾ ተግባራዊ ማድረግ፣ ነባሮቹን ከውጤታማነት ጋር ማስተሳሰርና ይህን 
ለማረጋገጥ የሚያስችል የቅርብ ክትትል ማድረግ፣ ለዚህም አቅምን መገንባት፣  

 የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማስፋፋትና ክላስተሮች እንዲፈጠሩ ማድረግ፣ በውጭና 
በአገር ውስጥ ኢንቨስትመንቶች መካከል የገበያ፣ የቴክኖሎጂና የማኔጅመንት 
ዕውቀት ሽግግር መፍጠር የሚያስችል ትስስርን መፍጠር፣ 

 ስትራቴጂክ የሆኑና የገበያ ክፍተቶች የሚታይባቸውን የሥራ መስኮች በመለየት 
የመንግስትን ጣልቃ ገብነት በጋራ ልማትና በተናጠል ማመቻቸት፣ 
በድርጅቶቹም ብቃት ያለው አመራርና አደረጃጀት መፍጠር፣ ግልጽነትንና 
ተጠያቂነትን ማስፈን፣ በአህጉርና ዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ 
ማብቃት፣ 

 የግብርናና ኢንዱስትሪን፣ የባለድርሻ አካላትን፣ የመንግሥትንና የግሉን ዘርፍ፣ 
የሰራተኛንና የባለሃብት ቅንጅቶችን በላቀ ደረጃ ማሳደግ፣ 

 በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ዕድገት የሁሉንም ህብረተሰብ በተለይም የወጣቶችና 
ሴቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ እና 

 ነጻ ውድድርን የሚያሰፍን፣ ማህበራዊ ልማትን የሚደግፍ፣ የአካባቢ ተጽእኖን 
የማያስከትል አረንጓዴ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዕድገትን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

 

በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የታቀደው 
ዕቅድ ግብ እንዲደርስ የሁሉንም ማህበረሰብ ተሳትፎና ርብርብ የሚጠይቅ በመሆኑ 
የአገራችንን ራዕይ እውን ለማድረግ የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር 
ችግሮችን  በመታገል ለልማት እና ለዘላቂ ዕድገት መረባረብ አስፈላጊ መሆኑን 
ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁሉም የባለድርሻ አካላት የበኩላችንን ኃላፊነት መወጣት 
አለብን፡፡  

 

 

 

 


