
   የወጪ ንግድና የኢንዱስትሪ ፓርኮች  

ዮናስ 06-28-17 

መንግሥት የአገር ውስጥ ባለሀብቶች በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲሰማሩ ተደጋጋሚ ጥሪ 

ሲያቀርብ ነበር፡፡ ነገር ግን አብዛኛው የንግድ ኅብረተሰብ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በእጅጉ 

በመራቁና ፍላጎቱ የተቀዛቀዘ በመሆኑ፣ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ለውጭ ኩባንያዎች ብቻ 

የተተወ አስመስሎታል፡፡ የዕውቀትና የፋይናንስ እጥረት እንደምክንያት ቢጠቀስም፣ 

አቅሙም ኖሯቸው ወደ ማኑፋክቸሪንግ መስክ ለመግባት ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች 

አቅማምተዋል፡፡     

በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የገቡት በሙሉ የውጭ ኩባንያዎች ብቻ መሆናቸው 

የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ በምን ደረጃ እንደሚገኝ ያሳየና ለወጪ ንግዳችን 

የኋልዮሽ ጉዞ ምንጩ የት አካባቢ ላይ እንደሚገኝ ያመላከተ  ነው።   

አሁን ከአመት አመት እያሽቆለቆለ ለመጣው የሃገራችን የወጪ ንግድ አፈጻጸም  

የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያህል የቀረበ መፍትሄ እንደሌለ ብዙዎች እየተናገሩ ነው።ለዚህ 

ደግሞ በማረጋገጫነት እየተጠቀሰ የሚገኘው የሃዋሳ  ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው።የሐዋሳ 

ኢንዱስትሪ ፓርክ ሙሉ ለሙሉ ሥራ ሲጀምር አንድ ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ 

ያስገኛል። ፓርኩ አንድ ቢሊዮን ዶላር ስለማስገኘቱ ማጠየቂያው ደግሞ ወደ ፓርኩ 

የገቡት የውጭ ኩባንያዎች አቅም ነው ፡፡   

ኢትዮጵያውያን ወደ ማኑፋክቸሪንግ የማይገቡበት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው ተብለው 

ከተቀመጡት ውስጥ የፋብሪካ ምርት ሲጀምሩ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ የሚያጋጥማቸው 

መሆኑ አንዱ ነው፡፡ ከባንክ በቀላሉ ብድር ማግኘት የማይቻል መሆኑም ወደ ኪሳራ 

ከሚገፋቸው ምክንያቶች ውስጥ ተካቷል፡፡ የሚፈልጓቸውን መሠረተ ልማቶች የማያገኙ 

በመሆኑም እኚህ ኢትዮጵያውያን የምርት ሒደታቸውን አስፋፍተው በማኑፋክቸሪንግ 

ሊያድጉ አለመቻላቸው አያከራክርም፡፡ 

ሆኖም የቀደሙት ልምዶችን በማየት እንዲህ ያለውን ሒደት ለመፍታት አንዱ ዘዴ 

ነባሮቹም ሆኑ አዳዲሶቹ አምራቾች ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ እንዲገቡ ማድረግ መሆኑ 



ላይ ሁሉም አሁን የተስማማ ይመስላል ፡፡ የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ወደ ፓርኩ ከገቡ 

የኤሌክትሪክ ችግር አያጋጥምም፡፡ የጉምሩክ መጓተትና ተመሳሳይ ችግር እንዳያጋጥማቸው 

ወደ ፓርኩ መግባት አንድ መፍትሔ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ከ15 እስከ 30 በመቶ የሚሆነው 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ቦታ ለኢትዮጵያውያን እንዲሆን መታሰቡ ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ 

ለአገር ውስጥ ባለሀብቶችም ተጨማሪ ልዩ ድጋፍ በማድረግ በፓርኩ ተጠቃሚ ለማድረግ 

ታቅዷል። በተለይ እንደ ዋነኛ ማነቆ ሆኖ የቆየውን የፋይናንስ፣ የክሂሎትና የቴክኒክ 

አቅም እንዲሁም የገበያ ልማትን በተመለከተ፡፡ እነዚህን ሦስት ጉዳዮች ለመፍታት 

መንግሥት በሁለት መንገድ ችግሩን ለማቃለል አስቧል።  ይህም በአንድ በኩል መሠረተ 

ልማት የተሟላለት ማምረቻ ሕንፃ ስለሚያገኙ እስከ ስልሳ በመቶ የሚሆነውን ካፒታል 

ኢንቨስትመንት እንዲቀንስላቸው ማድረግና፤ ለማሽነሪና ለሥራ ማስኬጃ ከሚያስፈልጋቸው 

ገንዘብ እስከ 85 በመቶ በብድር እንዲሸፍኑ ማስቻል፡፡ 

ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪው የፈጠረው የሥራ ብዛት ለ53 

ሺሕ ሰዎች ብቻ ነው። የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ደግሞ በሁለት ዓመት ውስጥ 60 ሺሕ 

ሰዎችን መቅጠር የሚችል መሆኑ በራሱ በፓርኩ ያሉ ፋብሪካዎችን አቅም ያሳያል፡፡ 

የነባሮቹ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ዓመታዊ የወጪ ንግድ ገቢ 180 ሚሊዮን ዶላር ብቻ 

ነበር፡፡ የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከሁለት ዓመት በኋላ በሙሉ አቅሙ ሲያመርት 

የጨርቃጨርቅን የወጪ ንግድ ገቢ በአሥር እጥፍ በማሳደግ አንድ ቢሊዮን ዶላር 

ያደርሰዋል፡፡ 

በሌሎች ፓርኮች የሚመረቱት ሲታከሉበት የአገሪቱ የወጪ ንግድ ገቢ በከፍተኛ መጠን 

ስለሚያድግ፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለአገሪቱ የወጪ ንግድ ማደግ ትልቁን ድርሻ 

እንደሚወስዱ የሚቀርቡት መከራከሪያዎች ውሃ ያነሳሉ፡፡ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ 

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ድርሻ ከአምስት በመቶ በታች በመሆኑ፣ በአሥር ዓመት ውስጥ 

በአራት እጥፍ ማደግ እንዲችል እነዚህ ፓርኮች አቅም ይፈጥራሉ፡፡ 

ሰሞኑን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበው የንግድ ሚኒስቴር የ11 ወራት ሪፖርት 

የወጪ ንግዱ አፈጻጸም 41 በመቶ ጉድለት አሳይቷል፡፡ ይህንን መለወጥ የሚችሉት እነዚህ 

ፓርኮች እንደሆኑም እምነት ተይዟል። በወጪ ንግድ ዘርፍ በዓለም አቀፍ ገበያ ሰብረን 



ላለመግባታችን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በሚገባ አለማደጉ የፈጠረው ማነቆ መሆኑ ላይ 

ብዙዎቹ ኢንዱስትሪያሊስቶች ይስማማሉ። ለዚህ መስማማታቸውም ዘርፉ ብዙ ፈተናዎች 

ያሉበት ከመሆኑ እና አምራቾች ካሉባቸው ዘርፈ ብዙ ጉድለቶችና ችግሮች ጋር የተያያዙ  

ምክንያቶችን ያቀርባሉ፡፡ አንድ አምራች የንግድና የኢንቨስትመንት የምዝገባ ሠርተፍኬት 

ወስዶ፣ ቦታ አግኝቶ፣ ግንባታ ጀምሮ ወደ ማምረቱ ሥራ እስኪገባ ድረስ በትንሹ አምስት 

ዓመት ይወስድበታል፡፡ የምዝገባ ሠርተፍኬት ካገኙ በኋላ መሬት ለማግኘት ቢያንስ ሁለት 

ዓመት ይፈጃል። መሬት ለማግኘት ያለው ሒደት ደግሞ በሙስና ጭምር የተጨማለቀ 

ነው ፡፡ 

መሬት ከተገኘ በኋላ ፋይናንስ ማፈላለግ ያስፈልጋል። ስለሆነም ለሕንፃ ግንባታውና 

ለማሽነሪ ጭምር የሚፈልጉትን ገንዘብ አግኝተው ወደ ግንባታ ለመግባት ከሁለት እስከ 

አምስት ዓመት ይፈጅባቸዋል። ግንባታው ከተጠናቀቀም በኋላ ቢሆን የኤሌክትሪክና 

የቴሌኮም አገልግሎት ለማግኘት፣ የፍሳሽ ማስወገጃዎችን ለማስተካከል ተጨማሪ ጊዜ 

ይጠይቃል። 

መንግሥት ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ እንዲገባ ውሳኔ ላይ ከደረሰባቸው ምክንያቶች 

አንዱም ይህ ችግር ያመጣውን ጣጣ ለማስወገድ ነው፡፡ ስለዚህ አምራቾች  ሰሞኑን ስራ 

እንደጀመረው  የሃዋሳ አይነት ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው የሚሠሩ ከሆነ፣ ሁሉም 

ነገር ተመቻችቶ ስለሚጠብቃቸው፣  ስለመሠረተ ልማት ግንባታ ወጪ ሳያስቡ፣ ማሽነሪ 

ተክለው በአምስት ወይም በስድስት ወራት ውስጥ ወደ ምርት ሥራ መግባት 

ያስችላቸዋልና ያሽቆለቆለውን የወጪ ንግድ አፈጻጸም መልሶ እንዲያንሰራራ ማድረግ 

ይቻላል፡፡ 

በእንደነዚህ አይነት ፓርኮች ውስጥ መሬት በነፃ የሚሰጥ መሆኑ አንዱ ማበረታቻ ነው፡፡ 

ይህ ደግሞ አምራቾችን ያለምንም ውጣ ውረድና ከሙስና በጸዳ ሁኔታ ሥራቸውን 

እንዲሠሩ ያስችላቸዋል፡፡ በሃዋሳና በሌሎች የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ለሚያመርቱ 

ኩባንያዎች ሌላም ልዩ ዕድል ተሰጥቷል፡፡ ይኸውም ያመረቱትን ወደ ውጭ ለመላክም ሆነ 

ለማስገባት ሲጥሩ ይገጥሟቸው የነበሩ ማነቆዎችን ለማስቀረት የሚያስችሉ አሠራሮች 

በፓርኮቹ ውስጥ የተዘረጉና የሚዘረጉ መሆኑ ነው፡፡ በነዚህ ፓርኮች ውስጥ የአንድ ማዕከል 

አገልግሎት እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡ እንደ ምሳሌ ከሚነሱት መካከል በአንድ ማዕከል 



ለውጭ ዜጎች በፓርኩ ውስጥ ቪዛ መስጠት ማስቻሉ ነው፡፡ በፓርኮቹ ውስጥ በተለያዩ 

የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ ባለሙያዎችና ባለሀብቶች ረዘም ላለ ጊዜ የሚገለገሉበት ቪዛ 

ይሰጣቸዋል፡፡ ለሙያተኞችና ለማኔጅመንት አባላት የሦስት ዓመት፣ ለባለሀብቶች ደግሞ 

እስከ አምስት ዓመት የሚያገለግል ቪዛ ይሰጣል፡፡ ከሎጂስቲክስና ከፋይናንስ ተቋማት 

አገልግሎት አንፃርም የታሰበበት አካሔድም ተወጥኗል፡፡ በመንግሥት አገልግሎቶች ላይ 

መሠረታዊ ለውጥ እንዲመጣ በሎጂስቲክስ፣ በጉምሩክና በብሔራዊ ባንክ አሠራሮች ላይ 

ለውጥ የሚደረግ ስለመሆኑም በመንግስት በኩል እየተገለጸ ነው፡፡ 

ሌላም ነገር ለሃገር ውስጥ ባለሃብቶቻችን ተመቻችቷል። የቴክኒክና የክህሎት ችግሮቻቸውን 

እንዲፈቱም ሥልጠና ወሳኝ በመሆኑ፣ መንግሥት ውሳኔ ላይ ከደረሰባቸው አበረታች 

ዕርምጃዎች መካከል በማኑፋክቸሪንግ ወደ ፓርኩ የሚገቡ አገር በቀል ኩባንያዎች 

ለሥራቸው የሚያስፈልጓቸውን ብቁ የሰው ኃይል እንዲያገኙ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ 

ለማሠልጠን ከፈለጉ ከሚያስፈልጋቸው ወጪ፣ (የውጭ ምንዛሪን ጨምሮ) በመጀመሪያው 

ዓመት 85 በመቶን መንግሥት ለመሸፈን የተዘጋጀ መሆኑ ዋነኛው  ነው፡፡ ሁለተኛው 

ዓመት ላይ 75፣ በሦስተኛው ዓመት 50 በመቶ፤ በአራተኛው ዓመት 25 በመቶ የሚሆነውን 

ወጪ መንግሥት እንዲሸፍንም ተወስኗል፡፡ በአምስተኛው ዓመት ግን አምራቾቹ 

ለሠልጣኞቻቸው የሚያወጡትን ወጪ ሙሉ በሙሉ ይሸፍናሉ፡፡ እንደ ሥልጠና ወጪው 

ሁሉ ኢትዮጵያውያን አምራቾች የውጭ ባለሙያ ሲቀጥሩ በተመሳሳይ ለአራት ዓመታት 

ከ25 እስከ 85 በመቶ የሚደርሰውን ወጪያቸውን ይሸፍናል፡፡   

  

 

  

 


