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የትራንስፎርሜሽኑን ጉዞ ከኢንዱስትሪው ዘርፍ አንፃር 

ብ. ነጋሽ 06-14-16 

የኢትዮጵያ የማምረቻና የአገልግሎት ኢንደስትሪ ዘረፎች ብቅ ብቅ ማለት የጀመሩት 

ከጠላት መውጣት በኋላ ባሉት አመታት ነበር። ከጠላት መውጣት በኋላ ከተቋቋሙ 

ፋብሪካዎች መሃከል በማምረቻ ዘርፍ በአዲስ አበባ አካባቢ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች፣ 

የደብረብርሃን የሱፍ ብርድልብስ ፋብሪካ፣ የቆዳ ጫማ ፋብሪካዎች፣ የአልኮል መጠጥ 

ፋብሪካዎች፣ በኋላም የለስላሳ መጠጥ ፋበሪካዎች፣ የዱቄትና የምግብ ፋብሪካዎች፣ የምግብ 

ዘይት ፋብሪካዎች፣ ከአዲስ አበባ ውጭ የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ፣ በወንጂና 

መተሃራ የስኳር ፋብሪካዎች ተጠቃሾቹ ናቸው። እርግጥ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋበሪካና 

የመሳሰሉት ከጣለት በፊት የተቋቋሙ ነበሩ።   

ቀስ በቀስ  “የጎጆ ኢንደስትሪ” ይባሉ የነበሩት የጫማ፣ የሹራብና የልብስ ስፌት፣ የከረሜላ 

ወዘተ ፋብሪካዎችም በተለይ በአዲሰ አበባ መቋቋም ጀምረው ነበር። በአገልግሎት በተለየ 

በትራንስፖርቱ ዘርፍ ወሎ ፈረስን የመሳሰሉ በአክስዮን የተቋቋሙ አገር አቋራጭ 

የትራንስፖርት ኩባንያዎች፣ ማሞ ካቻ፣ መኮንን ነጋሽ፣ ንስር የተባሉ በግለሰብ የተቋቋሙ 

ሃገር አቋራጭ የትራንስፖርት ድርጅቶች ተቋቁመው ነበር። በሆቴል ዘርፍ መንግስታዊው 

“ራስ ሆቴል” በተለያዩ የሃገሪቱ ከተሞች አገልግሎት ይሰጥ ነበር። በዚህ ዘርፍ ከራስ ሆቴል 

ውጭ በአዲስ አበባ በንጉሱና በቤተሰቦቻቸው ከተቋቋሙት ግዮን፣ ዋቤ ሸበሌ ሆቴሎች 

በተጨማሪ  ሃራምቤንና ዲ አፈሪክን የመሳሰሉ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች ከ50ዎቹ 

መገባደጃ በኋላ በግለሰቦች ተቋቁመው አገልግሎት ይሰጡ ነበር። በፋይናንስ ዘርፍ እ.ኤ.አ 

በ1906 ከተቋቋመው ባለቤትነቱ የእንግሊዝ ከሆነው አቢሲኒያ ባንከ በኋላ በርካታ የግልና 

የመንግስት ባንኮች ተቋቁመዋል። መንግስታዊው የእርሻና ኢንደስትሪ ልማት ባንክ፣ 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁም ባንኮ ዲ ሮማ ኢትዮጵያ፣ አዲስ ባንክ ወዘተ የተባሉ 

የግል ባንኮች ተጠቃሾች ናቸው። 

በዘውዳዊው ስርአት በተለይ በንግዱ ዘርፍ ትልቅ መነቃቃት ታይቷል። በአዲስ አበባ 

ከተቋቋሙት የወጪና የገቢ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ፊያት፣ ኦርቢስ፣ ፊሊፕስ፣ ሳፋሪያን፣ 

ሚቼልኮትስ፣ ቢስ ወዘተ ከተባሉ ትላልቅ ስመጥር ኩባንያዎች በተጨማሪ በተለያዩ 

ያሀገሪቱ ከተሞች በወቅቱ ጥሩ ሊባል የሚችል ሃብት ማፍራት የቻሉ ነጋዴዎች ተፈጥረው 
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ነበር። ከእነዚህ ሃገር በቀል ባለሃብቶች መሃከል ወደማምረቻ ኢንደስትሪ የተሸጋገሩት ግን 

አንድ ሁለት ተብለው የሚቆጠሩ ብቻ ናቸው። ሞላ ማሩን የመሳሰሉ ከአነስተኛ ንግድ ወደ 

ትልልቅ የማምረቻ ፋበሪካ ባለቤትነት የተሸጋጋሩ ሁለት ሶስት ያህል ስመጥር ባለሃብቶች 

ግን ነበሩ።  

በግብርና ዘርፍ በሃምሳዎቹ መገባደጃ ጀምሮ ዘመናዊ ትምህርት የቀመሱ የባላባት ልጆች 

ሰፋፊ የንግድ እርሻዎችን ማቋቋም ጀምረው እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። ታዲያ 

እነዚህ ሰፋፊ እርሻዎች በአመዛኙ በመሬቱ ላይ ይኖር የነበረውን ገባር ጭሰኛ ካለምንም 

ካሳ በላዩ ላይ ቤቱን በትራክተር በማፈረስ የተካሄዱ ነበሩ። ብዙም ሰፋፊ የማይባሉ 

የአትክልትና ፍራፍሬ የንግድ እርሻዎችም በተለየ በትላላቅ የሃገሪቱ ከተሞች አቅራቢያ 

ብቅ ብቅ ማለት ጀምረው ነበር። ከዚህ ውጭ የግብርናው ዘርፍ በፊውዳላዊ ገባር ስርአት 

ስልት በተበጣጠሰ እርሻ በጭሰኛ አርሶ አደሮች የሚከናወን ነበር። 

ከላይ የተዘረዘረው በዘውዳዊ ስርአት የነበረውን ሁኔታ ለማስታወስና ካፒታሊዝም 

ማቆጥቆጥ ለመግለፅ ያህል በወፍ በረር ጠቀሰኩት እንጂ በወቅቱ የነበረውን ኢኮኖሚያዊ 

ሁኔታ ሙሉ ገፅታውን ያሳያሉ በሚል ያነሳሁት አይደለም።  

ወታደራዊው ደርግ ዘውዳዊውን ስርአት አስወግዶ ወደስልጣን ሲመጣ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ 

መልኩን ቀየረ፤ እያንሰራራ የነበረው የግል ኢንቨስትመንትና ካፒታሊዝም አይኑ ጠፋ፤ 

ወታደራዊው ደርግ ትላልቅ የግል የኢኮኖሚ ተቋማትን በአዋጅ ወረሰ። በውርሱ ለውጭ 

ባለሃብቶች ካሳ የተከፈለ ቢሆንም ያሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ግን ምንም ካሳ አላገኙም 

ነበር። ይህ ማቆጥቆጥ የጀመሩትን ሃገር በቀል ባለሃብቶች በእንጭጩ ቀጫቸው። ዋና 

ባለቤትነቱ የሆላንድ ባለሃብቶች የነበረው የወንጂና መተሃራ ስኳር ፋብሪካዎችን የአክሲዮን 

ድርሻ ገዝተው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ምንም ካሳ አልተከፈላቸውም፤ ለሆላንዶቹ ግን ካሳ 

ተከፈሏቸው ነበር ፋብሪካዎቹን ለመንግስት አስረክበው ከሃገር የወጡት። 

ወታደራዊው ደርግ የግል የንግድ ተቋማትን በመውረስ ብቻ አልተገደበም። የሀገር ውስጥም 

ሆኑ የውጭ ባለሃብቶች በኢንቨስትመንት ስራ ላይ እንዳይሰማሩ በህግ አግዶ ነበር። 

በወቅቱ ማንኛውም ባለሃብት ከ5 መቶ ሺህ ብር በላይ ካፒታል ማካበት አይፈቀድለትም። 

ከ5 መቶ ሺህ ብር በላይ ሃብት ይዞ የመገኘት መዘዝ በመወረስ ብቻ አያበቃም። 

ባለሃብቱን ያለፍርድ ቤት ውሳኔ ዘብጢያ ሊያስወረውር ይችላል። በተለይ በወቅቱ ብዙዎቹ 
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ባለሃብት ሊባሉ የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ተሰማርተውበት በነበረው የንግድ ዘርፍ 

ሃብታቸው ከጣሪያው ወደማለፉ ሲጠጋ መክበር የሚያስከትለውን መዘዝ ሽሽት ሃብታቸውን 

ሆን ብለው የሚያባከኑበት ሁኔታ ነበር። 

የውጭና ሃገር በቀል ባለሃብቶች በኢንቨስትመንት ስራ ላይ እንዳይሰማሩ የተጣለው ገደብ 

ኢኮኖሚው ፈቅ እንዳይል ሰንጎ የያዘ ማነቆ ሆነ፤ የማይገፋ ማነቆ። ወታደራዊው ደርግ 

የወረሳቸውን የንግድ፣ አገልግሎት መስጫና ማምረቻ ተቋማት እንደ አደራ እቃ ያለምንም 

ማስፋፊያ ነበር ይዞ የቆየው።  ፋብሪካዎቹ ከግዜ ወደግዜ የማምረት አቅማቸው 

እየተዳከመ ሄዶ ለስም ያህል ነበር የሚንቀሳቀሱት። ወጪያቸውን እንኳን መሸፈን 

በማይችሉበት ሁኔታ አቅመቢስ ነበሩ። ከደርግ ውድቀት በኋላ ከእነዚህ ፋበሪካዎች መሃከል 

የተወሰኑት ለቀደሞ ባለቤቶቻቸው እንዲመለሱ ሲደረግ፣ ባለቤቶቹ በነበሩበት ሁኔታ ስራ 

መቀጠል አቅቷቸው ከሰራተኞቹ ጋር ገብተውበት የነበረውን ውዝግብ ለዚህ አስረጂነት 

መጥቀስ ይቻላል። 

ወታደራዊው ደርግ በውርስ እጁ ያስገባቸውን የቢዝነስ ተቋማት አያደሰና እያስፋፋ 

መቀጠል ብቻ አልነበረም የተሳነው። ኢኮኖሚው በመንግስት ቁጥጥር ስር በመሆኑ 

ኢንቨስት ማድረግ ይችል የነበረው መንግስት ብቻ ቢሆንም በመንግስት ይከናወን የነበረው 

ኢንቨስትመንት ግን የሃገሪቱን ፍላጎት የሚመጥን አልነበረም። ስርአቱ በሚከተለው 

የፖለቲካ መርህ የተነሳ በመላ ሃገሪቱ የገባበት ደም አፋሳሸ ጦርነት የካፒታል አቅሙን 

አሟጦት ነበር። ወታደራዊው ደርግ ኢኮኖሚውንም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ በነበረባቸው 

አስራ ሰባት ዓመታት ያከናወናቸው ሊጠቀሱ የሚችሉ ኢንቨስተመንቶች በሃይል ዘርፍ 

130 ሜጋ ዋት ያህል የሚያመነጨው የመልካ ወከና የሃይል ማመንጫ፣ የሙገር ሲሚንቶ 

ፋበሪካ፣ ናዝሬት ትራክተር ፋብሪካ፣ የአርባ ምንጭና የኮምቦልቻ ጨርቃ ጨርቅ 

ፋበሪካዎች  ነበሩ። በመሰረተ ልማትም ረገድ ከሃገሪቱ አጠቃላይ ፍላጎት ጋር ሲነፃፃረ 

የተሰራው እዚህ ገባ የሚባል አልነበረም። አጠቃላይ የአስራ ሰባቱ ዓመታት የኢኮኖሚ 

እድገት የማሽቆለቆል ብቻ ሳይሆን ከዜሮ በታች ነበር። 

ከደርግ ስርአት ውድቀት፣ ከ1983 አ.ም በኋላ ይህ ሁኔታ ከመሰረቱ ተቀይሯል። በቅደሚያ 

ኢኮኖሚው ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ እንዲሆን ተደረገ። የተወሰኑ ከሃገር ደህንነት ጋር 

የተያያዘ በመንግስት ይዞታ ስር እንዲቆዩ የተደረጉት ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ከፍተኛ የሃይል 
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ማመንጫና ሃይል ማከፋፈያንና የመሳሰሉ ዘርፎች ካልሆኑ በስተቀር ሁሉም የኢኮኖሚ 

ዘርፎች ያለምንም የካፒታል ገደብ ለውጭም ለሃገር ውስጥም ባለሃብቶች ተፈቅደዋል።  

ይህን ተከትሎ ለመጥቀስ በሚያታክት አኳኋን በማምረቻ፣ በአገልገሎትና በንግዱ ዘርፍ 

በየዓመቱ በብዙ ቢሊየን ብር የሚለካ በረካታ የሃገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች 

ኢንቨስትመንት ተካሂዷል። ወታደራዊው ደርግ ይዟቸው ከነበሩት 250 ኩባንያዎች 

መሃከል 230 ያህሉ ወደግል ይዞታነት ተዛውረዋል። የግሉ ዘርፍ ሊሰማራባቸው 

በማይችልባቸው የመሰረተ ለማት ዘርፎች መካከል በሃይል ማመንጫ፣ በመንገድ፣ በቴሌኮም 

በብዙ ቢሊየን ዶላር የሚለካ ሃብት በመንግስት ኢንቨስት ተደርጓል። ባለፉት ሃያ አምስት 

ዓመታት በመሰረተ ልማት ዘርፍ የተከናወኑ ተግባራትና የተደረሰባቸው ውጤቶች 

በተደጋጋሚ የተነሱ በመሆኑ በዝርዝር መጥቀሱ አስፈላጊ አይደለም። ይሁን እንጂ 

አጠቃላይ ሁኔታውን ለማየት ያህል ውቅያኖስን በጭልፋ እንዲሉ በቅርቡ የተከናወኑትንና 

ዋና ዋናዎቹን ጨልፌ ለማሳየት አሞክራለሁ። 

እንደሚታወቀው፣ በሃገራችን መኪና ገጣጥሞ ማውጣት የሚታሰብ አይደለም። መኪና 

አስመጪ እንጂ ገጣጥመው ለገበያ የሚያቀርቡ የግል ኩባንያዎች አልነበሩም። አሁን ግን 

መኪና መገጣጣም ለኢትዮጵያ እንግዳ አይደለም። ከከፍተኛ ተሸከርካሪ እስከ የቤት መኪና 

በመገጣጠም ለገበያ ከሚያቀርበው መንግስታዊው የኢፌዴሪ ብረታበረትና ኢንጂነሪንግ 

ኮርፖሬሽን በተጨማሪ አራት ያህል የግል የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካዎች አሉ። 

የመኪና እና የኮንስትራክሽን ማሽነሪ አስመጪዎች አንድ ሁለት ተበለው የሚቆጠሩ 

አይደሉም፤ ብዙ ናቸው። 

አሁን የመኪና አካላትን ከውጭ እያስመጡ ከመገጣጠም ወደ ማምረት መሸጋጋሪያ ጠርዝ 

ላይ ተደርሷል። በቅረቡ በመቀሌ የተቋቋመው የሞተር አምራች ፋብሪካ የዚህ ማሳያ ነው። 

በኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ስር የሚገኘው የመቀሌ ኢንጂን (ሞተር) ማምረቻ ፋብሪካ 

ግንቦት 2008 ዓ/ም አጋማሽ ላይ በሙከራ ደረጃ ወደ ምርት ገብቷል። ፋብሪካው ቀላል፣ 

መካከለኛ እና ከባድ ሞተሮችን በማምረት በሀገሪቱ የኢንዱስትሪ ልማት ውስጥ ጉልህ 

ድርሻ እንደሚኖረው ይጠበቃል። ፋብሪካው በአመት 20 ሺህ የተለያዩ መጠን ያላቸው 

ሞተሮችን በማምረት ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ ያቀርባል። ፋብሪካው 

ከሚያመርታቸው መሃከል አነስተኛ ጄኔሬተሮች፣ የውሃ መሳቢያ ፓምፖች፣ ትራክተሮች፣ 
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የቀላል እና ከባድ ተሽከርካሪ ሞተሮች ተጠቃሾቹ ናቸው። የጀት ሞተር ማምረትም 

ፋብሪካው በእቅድ ከያዛቸው ውስጥ ይገኝበታል። 

ሞትር ለማምረትም ሆነ በአጠቃላይ ኮንስትራክሽንን ጨምሮ ለሁሉም የከባድ እንደስትሪ 

(Heavy scale industry) ልማት ወሳኝ የሆነውን የብረት ማእድን በቅርቡ በኢትዮጵያ 

መመረት ይጀመራል፤ ከሁለት ዓመታት በኋላም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ብረት 

እንደሚመረት ይጠበቃል።  

ኢትዮጵያ እስከአሁን የብረት ማዕድንን አታመርትም። ለተለያየ አገልግሎት ወደሃገር 

ውስጥ የገባ ብረታብረት አገልግሎቱን ሲጨርስ ተጨማሪ ኬሚካሎችን ከውጭ በማስገባት 

ቀልጦ በአዲስ መልክ ሲመረት ነው የቆየው። መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ 

ማለት ነው። ይህ የብረትን ዋጋ ውድ ከማድረጉ በተጨማሪ በተፈለገው መጠን እንዳይገኘ 

አድርጎት ቆይቷል። ይህ አዲስ ተሚጀመረው የብረት ማእድን ምርት ችግሩን ይቀርፈዋል 

ተብሎ ይጠበቃል። 

የማዕድን ነዳጅ እና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በኦሮሚያና አማራ ክልሎች 

አምስት ኩባንያዎች በብረት ማዕድን ምርት ላይ ለመሰማራት በዝግጅት ላይ ናቸው። ሰፊ 

የማእድኑ ክምችት እነደሚገኝ በተረጋገጠበት የአሮሚያ ክልል ምእራብ ወለጋ ዞን ኤም 

ኤስ ፒ የተባለ የህንድ ኩባንያ በዓመት 155 ሺህ ቶን ብረት ለማምረት የአዋጭነት ጥናት 

አጠናቋል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል በዋግ ህምራ ዞን ሰቆጣ እና አበርገሌ አካባቢ 

ሁለት ኩባንያዎች የብረት ምርት ለማምረት ጥናት በማድረግ ላይ ናቸው። 

ኤም ኤስ ፒ በምእራብ ወለጋ ዞን የ6 ነጥብ 3 ሚሊየን ሜትሪክ ቶን የብረት ማእድን 

ክምችት ባለበት፣ ልዩ ስሙ ቢቀላል በተባለ ስፍራ ማግኔሳይት እና ኢል ሚናይት የተባሉ 

የብረት አይነቶችን ለማምረት የሚያስችለውን ፍቃድ በቅርቡ ይወስዳለ። ኩባንያው 

ፈቃዱን ከወሰደ በኋላ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት እንደሚገባ ይጠበቃል። 

ሌላው ከፍተኛ የማእድን ክምችት ባለበት አማራ ክልል ዋግ ኸምራ ዞን በዞኑ ዋና ከተማ 

ሰቆጣ እና አበርገሌ አካባቢ አራት ኩባንያዎች የብረት ማእድን የምርመራ ስራ 

ጀምረዋል። ከአራቱ ሁለቱ ሀገር በቀል ኩባንያዎች መሆናቸውም ታውቋል። ኩባንያዎቹ 
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በሄማታይት በተባለው የብረት አይነት ላይ የምርመራ ስራቸውን እንዳጠናቀቁ የአዋጭነት 

ጥናት በማቅረብ ወደ ምርት ስራው እንደሚገቡ ይጠበቃል። 

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ባለፉ ሃያ አምስት ዓመታት በአጠቃላይ በሃገሪቱ የተከናወነውን 

ኢንቨስትመንት በአንድ ፅሁፍ ዘርዝሮ መጨረስ አይቻልም። ይሁን እንጂ ለማሳየት ያህል 

በያዝነው የበጀት ዓመት ስድስት ወራት ያለውን መረጃ ለማሳያነት ያህል እጠቅሰዋለሁ። 

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ እንደሚያመለክተው በ2008 የበጀት ዓመት 

ስድስት ወራት ውስጥ ብቻ፣ በመላ ሀገሪቱ 16 ነጥብ 97 ቢሊየን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 

145 ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ተሸጋግረዋል። ከእነዚህ ውስጥ 6 ነጥብ 97 ቢሊየን ብር 

ኢንቨስት ያደረጉ 121 ፕሮጀክቶች ወደ ማምረትና አገልግሎት መስጠት ደረጃ 

ተሸጋግረዋል። ወደ ትግበራ ምዕራፍ ከተሸጋገሩት ፕሮጀክቶች መካከል 12 በግብርና፣ 78 

በኢንዱስትሪ እና 52 በአገልገሎት ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው። ፕሮጀክቶቹ ከ50 ሺህ በላይ 

ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥረዋል።  

ለሃገሪቱ አጠቃላይ ኢንቨስትመንት እድገት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ትልቅ ድርሻ 

አለው። አሁን ሃገሪቱ በዓመት ከ2 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ 

ኢንቨስትመንትን እየሳበች እንደምትገኝ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮምሽን መረጃ 

ያመለክታል። ይህ ውጤት ሊመዘገብ የቻለው ሃገሪቱ ባለፉት 25 ዓመታት ለዘርፉ ትኩረት 

በመስጠት ባዘጋጀቻቸው ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች ትግበራ መሆኑን ኮሚሸኑ 

አስታወቋል። ይህ አሃዝ ከዛሬ 25 አመት በፊት ምንም እንደነበረ ነው ኮሚሽኑ 

ያመለከተው። በኢትዮጵያ በየአመቱ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት 12 በመቶ 

እያደገ ነው። 

ኤርነስት ኤንድ ያንግ ኢትዮጵያ የተባለ በቢዝነስና ኢኮኖሚ ላይ የጥናትና የማማከር 

አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ማኔጂንግ ፓርትነር የሆኑት አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ እንደገለፁት፣ 

ኢትዮጵያ በውጭ ባለሃብቶች ተመራጭ እየሆነች መጥታለች። የዚሀ ምክንያት ደግሞ 

የሰራተኛው ሀይል ከፍተኛ መሆን፣ የትምህርት መስፋፋት፣ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ እና 

በሃይል አቅርቦቱ በኩል ያለው ተስፋ እንደሆነ ነው አቶ ዘመዴነህ የሚናገሩት። 
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የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታም የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድ ትልቅ ድርሻ 

እንዳለው መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የኢንደስትሪ 

ፓርኮች እየተገነቡ ይገኛሉ። በምዕራፍ አንድ የቦሌ ለሚ፣ ሀዋሳ፣ አዳማ፣ ኮምቦልቻ፣ 

መቀሌ፣ ድሬዳዋ የኢንደስትሪ ፓርኮች ፈጥነው እንደሚለሙ ይጠበቃል። በቀጣይም 

በምዕራፍ ሁለት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ይከናወናል። 

በግንባታ ላይ ያሉት ፓርኮች በአመት ለ200 ሺህ ሰው የስራ እድል ይፈጥራሉ። በአምስት 

አመት ውስጥ 1 ሚሊየን ኢትዮጵያውያን በፓርኮቹ ምክንያት የስራ እድል ባለቤት 

ይሆናሉ ተብሎም ይጠበቃል። 

በቅርቡ ሲጂኦሲ የሚባል የቻይና ኩባንያ በአዳማ የኢንደስትሪ ፓርክ ለመገንባት 

ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሷል። የቻይና የሁናን ግዛት አስተዳደር ለኢንዱስትሪ 

ፓርኩ ግንባታ ፋይናንስ የማስተባበር ድጋፍ እንደሚያደርግም ታውቋል። የቻይናው ሳኒይ 

ግሩፕ ኩባንያ ደግሞ በአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርክ የማሽነሪ ማምረቻ ፋብሪካ ለመገንባት 

አቅዷል። በሚገነባው ፋብሪካ የኢንጂነሪንግ ማሽነሪዎች፣ የንፋስ ተርባይኖች፣ ትላልቅ 

ትራንስፎርመሮች እና ለማዕድንና ለግንባታ ሥራዎች የሚውሉ ማሽኖች እንደሚመረቱ 

ታወቋል። 

በአጠቃላይ በተደጋጋሚ ሲነገር እንደቆየው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በደርግ የስልጣን ዘመን 

ከነበረበት የማሽቆልቆል ጉዞ ተላቆ ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በአማካይ የ8 በመቶ 

ከ1996 ዓ/ም ወዲህ ባሉት ዓመታት ደግሞ በአማካይ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት 

አስመዝገቧል። ለዚህ እድገት የሃገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው ግብርናና ኮንስትራክሽን 

ዘርፍ እንዲሁም አገልግሎት የላቀውን ሚና የተጫወቱ ቢሆንም በተለይ ባለፉት አምስት 

ዓመታት የኢንደስትሪው ድርሻ እየጎለበተ መጥቷል። በዚህ ፅሁፍ ላይ ያነሳኋቸውና አሁን 

ያለው የኢንደስተሪው ዘርፍ እንቅስቃሴ የዘርፉ ድርሻ የበለጠ እየጎለበተ መሆኑን 

ያመላክታል። ይህ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚውን ትራንስፎርም በማድረግ የኢንደስትሪው 

ዘርፍ የመሪነት ሚና እንዲኖረው የማደረግ ጎዞ መጀመሩን በግልፅ ያሳያል፤ ህዳሴ ማለትም 

ይሄው ነው።   


