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የ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ተስፋዎቻችን 

ቶልሳ ኡርጌሳ 10-03-17 

መንግስትና ህዝቡ በሁሇተኛው የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ያዟቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች በሀገ ራችን 

ኢኮኖሚ ሊይ መዋቅራዊ ሽግግርን ሉያመጡ የ ሚችለ መሆናቸው በተዯጋጋሚ የ ተገ ሇፀ ጉዲይ ነ ው። በተሇይም 

ኢንደስትሪው የ መሪነ ቱን ሚና ከግብርናው እንዱወስድ እየ ተዯረገ  ባሇው ጥረት ዘርፉ ወዯፊት ተወዲዲሪ ሆኖ 

የ ሀገ ራችንን ምጣኔ ሃብታዊ ግስጋሴ የ ሚዯግፍ ነ ው። 

ኢንደስትሪው በተሇይም የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው የ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሇውጥን ዕውን ከማድረግ አኳያ 

ሀገ ራችን የ ነ ዯፈችውን የ ሌማት ዕቅድ ሇማሳካት ከፍተኛ ሚና ይጫወታሌ። የ ሀገ ር ውስጥና የ ውጭ ቀጥተኛ 

በአዲዱስ ኢንቨስትመንቶችም ሆነ  በነ ባር ኢንደስትሪዎች ውስጥ የ ምርታማነ ት የ ጥራትና የ ተወዲዲሪነ ት ዯረጃ 

እመርታና መዋቅራዊ ሇውጥ እንዱያመጣ በከፍተኛ ዯረጃ እንድንንቀሳቀስ ያዯርጋሌ።  

እናም በሌማት ዕቅደ ዘመን በኢኮኖሚው ሊይ የ ሚታይ መዋቅራዊ ሇውጥን ሇማስጀመር የ ማኑፋክቸሪንግ 

ኢንደስትሪ በየ ዓመቱ ቢያንስ የ 24 በመቶ ዓመታዊ አማካይ ዕድገ ት ማስመዝገ ብ ይኖርበታሌ። ይህ ማሇት 

በ2012 ዓ.ም የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ በአጠቃሊይ ኢኮኖሚው ያሇውን ድርሻ ወዯ ስምንት በመቶ ከፍ 

እንዱሌ ያዯርገ ዋሌ።  

ይህ ሇውጥም የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው ድርሻ በአሁኑ ወቅት ከሚገ ኝበት በአራት እጥፍ እንዱያድግ 

በማድረግ ወዯ መጀመሪያው የ መካከሇኛ ጉዞ መንገ ድ ሇመድረስ ሇታሇመው ዕቅድ እስከ 18 በመቶ የ ማድረስ 

ግብን ዕውን ይጥሊሌ። ሀገ ራችን ሇያዘችው የ መካከሇኛ ገ ቢ ራዕይን ሇማሳካትም መዯሊድሌ ይፈጥራሌ።  

መዋቅራዊ ሇውጡን ገ ቢራዊ በማድረግ ረገ ድ የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው የ ኤክስፖርት ሚናው ሁነ ኛ ማሳያ 

ነ ው። ዛሬን ከነ ገ  ጋር ብናስተያየ ው የ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ አሁን ካሇው ሁኔታ አኳያ ሲታይ ከጠቅሊሊው 

የ ኤክስፖርት ገ ቢ ከአስር በመቶ አይበሌጥም። ሆኖም ይህን አሃዝ በ2012 ዓ.ም ሊይ ወዯ 25 በመቶ 

ከፍ ሇማድረግ ታስቧሌ። በእነ ዚህ ዓመታት ውስጥ ዘርፉ አምስት ቢሌዮን ዶሊር ገ ቢ እንዱያስገ ኝ ሇማድረግ 

ታስቧሌ። ከዚህ አኳያ በተጠናቀቁት ሁሇት የ ዕቅደ ዓመታት የ ተገ ኘው ሇውጥ አርኪ ነ ው። የ ታሇመውን ግብ 

ሇማሳካት የ ሚያስችሌ መሆኑን ያመሊከተ ነ ው። ይህ ሇውጥ የ ተገ ኘው ሀገ ራችን ውስጥ ሇአጭር ጊዜም ቢሆን 

ሁከት ተፈጥሮ በነ በረበት ወቅት መሆኑ ዯግሞ ከዚህ በሊይ ውጤት ማስመዝገ ብ የ ሚቻሌ መሆኑን የ ሚያመሊክት 

ነ ው። 

ኢንደስትሪውን በ2012 ዓ.ም በምንፈሌግበት ዯረጃ ማድረስ ከቻሌን ወዯ መጀመሪያ ዯረጃ የ መካከሇኛ ገ ቢ 

ሇመድረስ ባሰብንበት በ2017 ዓ.ም የ ዘርፉን እመርታ ወዯ 40 በመቶ ሇማድረስ ታስቧሌ። ርግጥ ይህን 

ግብ ማሳካት ቀሊሌ ሊይሆን ይችሊሌ። ሆኖም ታሊቁ መሪ አቶ መሇስ ዜናዊ አስረስ በአንድ ወቅት 



2 
 

እንዲለት፤  የ ምናቅዲቸው ዕቅዶች ወገ ባችንን የ ሚያጎ ብጡን ቢሆኑም እንኳን ቅለ ጠንክረን ከሰራን 

የ ማናሳካበት ምክንያት ሉኖር አይችሌም።   

እናም ወዯፊት በማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍ የ ሚኖረው የ ሰው ኃይሌ አሰሊሇፍና የ ስራ ፈጠራ 

የ መዋቅራዊ ሽግግሩ የ ማዕዘን ድንጋይ መሆኑ አይቀርም። አሁን ባሇው አሃዝ መሰረት በመካከሇኛና በከፍተኛ 

የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪዎች ውስጥ የ ተሰማራው የ ሰው ኃይሌ ከ350 ሺህ በሊይ ይገ መታሌ።  

ታዱያ ይህ አሃዝ በሁሇተኛው የ ሌማት ዕቅድ እና ከእርሱም ቀጥል ባለት አምስት ዓመታት በአራት እጥፍ 

ያድጋሌ። አሃዙ አንድ ነ ጥብ አምስት ሚሉዮን ዜጎ ች በዘርፉ እንዱሰማሩ ዕድሌ የ ሚፈጥር መሆኑን ያሳያሌ።  

ከዚህ ውስጥ አሁን የ ምንገ ኝበት ሁሇተኛው የ ሌማት ዕቅድ ድርሻ የ ተያዘውን የ አስር ዓመት ዕቅድ በግማሽ 

እንዱሳካ ማድረግ ነ ው። ይህም ወዯ 750 ሺህ ዜጎ ች በዘርፉ እንዱሳተፉ ምቹ ሁኔታ መፍጠርን 

ያጠቃሌሊሌ። ይህ ዕውን ከሆነ ም አሁን ያሇውን የ ሰው ኃይሌ ስራ ፈጠራን የ ሚፈጥር ነ ው። 

ይህን ውጥን ሇማሳካት ርብርብ ማድረጉ የ ግድ ነ ው። ዘርፉ በተሇይ ወጣቶችንና ሴቶችን የ ሚያሳትፍና በሊቀ 

ዯረጃ ተጠቃሚ እንዱሆኑ በማድረግ የ ዕቅደን ገ ቢራዊነ ት ማረጋገ ጥ መቻለ አጠያያቂ አይሆንም።  

ርግጥ መንግስት የ ወጣቶችንና የ ሴቶችን ተጠቃሚነ ት ሇማረጋገ ጥ ከወዱሁ እያከናወና ያሇውና በዕቅድ ዯረጃ 

የ ያዛቸው የ ተሇያያዩ የ ተጠቃሚነ ት ማዕቀፎች በተሇይም ባሇፉት ሁሇት ዓመታት ሃቁን የ ሚያሳዩ ናቸው። ይህ 

ሁኔታም በቀሪው የ ሌማት ዕቅደ ዓመታት ተጠናክረው ከቀጠለ ስኬቱን ሉያረጋግጡ የ ሚችለ ናቸው።  

ርግጥ በዘርፉ የ ተጠቀሱትን ስኬቶች እውን ሇማድረግ በሁሇት ዘርፎች (ማሇትም ሇጥቃቅንና አነ ስተኛና 

መካከሇኛ እንዱሁም ሇከፍተኛ ኢንደስትሪዎች) የ ተሰጠው ትኩረት የ መዋቅራዊ ሽግግሩ ሁነ ኛ አመሊካች 

ናቸው። በሁሇቱም ዘርፎች ውስጥ ኤክስፖርት መር የ ኢንደስትሪ አቅጣጫን ሇመከተሌና ወዯ ሀገ ር ውስጥ 

የ ሚገ ቡ ምርቶችን ሇመቀነ ስ እየ ተዯረገ  ያሇው ጥረት ሇመዋቅራዊ ሽግግሩ የ ራሱን ሚና ይጫወታሌ።   

እንዯሚታወቀው በሀገ ራችን ውስጥ ያሇው የ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መሰረቱ ይህን ያህሌ የ ሚያስመካ አይዯሇም። 

ግና በአሁኑ ወቅት እየ ተከናወኑ ያለት ተግባሮች መዯሰረቱን እያሰፉት ነ ው። ይሁንና አሁንም ቢሆን 

ሀገ ራችን በዘርፉ ሇውጥ እንድታመጣ በዋነ ኛነ ት ኢንቨስትመንትን ማስፋፋትና ማጎ ሌበት አሇባት።  

በተሇይም በማዯግ ሊይ የ ሚገ ኘው የ ሀገ ራችን ባሇሃብት የ ሇውጡ ተሳታፊ እንዱሆን እንዱሁም በተመረጡ 

የ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ተግባሩ እንዱከናወን ማድረግ ይገ ባሌ። ከዚህ በተጨማሪ የ ውጭ ባሇሃብቶች 

በማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው ዘርፍ የ ሚኖራቸው የ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ተሳታፊነ ት የ ማይናቅ ቦታ 

ይኖረዋሌ። ይህም የ ዘርፉን ዕድገ ት ሇማፋጠን ጉሌህ ሚና አሇው። በአሁኑ ወቅት የ ውጭ ባሇሃብቶች 

በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ ተሳትፈው እያሳዩት ያሇው ሇውጥ አበረታች ነ ው።  
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ርግጥ በአሁኑ ወቅት ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ሇመሳብ ብርቱ ጥረት እየ ተዯረገ  ነ ው። ከፍተኛ አቅምና 

ፍሊጎ ት እንዱሁም በአፈፃ ፀማቸው ጥሩ ስምና ዝና ያሊቸውን የ ውጭ ኩባንያዎች በመመሌመሌና የ ማግባባት ስራ 

በማከናወን የ ዘርፉን ዕድገ ት እንዱያሳድጉም እየ ተዯረገ  ነ ው። ባሇሃብቶቹን ኤክስፖርት ተኮር በሆኑ 

የ ማኑፋክቸሪንግ ውጤቶች ሊይ በማሰማራት ሀገ ራችን ከዘርፉ ማግኘት የ ሚገ ባትን ጥቅም እንድታገ ኝ ሇማድረግ 

ጥቱ ቀጥሎሌ። ውጤትም እየ ተገ ኘበት ነ ው። 

ታዱያ እዚህ ሊይ ኢትዮጵያ የ ውጭ ባሇሃብቶች ኤክስፖርት ተኮር በሆኑ ዘርፎች ውስጥ እንዱካተቱ 

ስታዯርግ፤  ሇሀገ ር ውስጥ ባሇሃብቶች ቦታ ሳትሰጥ አሇመሆኑን መረዲት የ ሚገ ባ ይመስሇኛሌ። አዎ! የ ሀገ ር 

ውስጥ ሌማታዊ ባሇሃብቶች መዋዕሇ ንዋያቸውን በዘርፉ እንዱያፈሱ እየ ተዯረገ  ነ ው።  

በተሇይም ባሇሃብቶቹ ጥንቃቄ በተሞሊበት ሁኔታ ተመሌምሇው በቂ ድጋፍና ማበረታቻ እየ ተሰጣቸው 

በማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው ዘርፍ ገ ቢ ምርቶችን በሚተኩ ዘርፎች ጭምር እንዱሳተፉ እየ ተዯረገ  ነ ው። 

ስራቸው ሇላልች ሀገ ር በቀሌ ሌማታዊ ባሇሃብቶች አርአያ እንዱሆንና ባሇሃብቶቹም ተስበው ወዯ ተመሳሳይ 

ሀገ ራዊ ስራ እንዱገ ቡ ማበረታቻ እየ ተሰጣቸው ነ ው። 

እነ ዚህ ተጠቃሽ እውነ ታዎች ተጠቃሇው ሲታዩ ሀገ ራችን ሇማሳካት ያቀዯችውን መዋቅራዊ የ ኢኮኖሚ ሽግግር 

የ ሚያሳሌጡ ተስፋዎቻችን ናቸው። እነ ዚህ ተስፋዎቻችን መዋቅራዊ የ ኢኮኖሚ ሽግግርን ሲያመጡ የ ህዝቦችን 

ፍትሏዊ ተጠቃሚነ ትን ያረጋግጣለ። ፍትሏዊ ተጠቃሚነ ት ሲረጋገ ጥ ዯግሞ ኢትዮጵያ አሳካዋሇሁ ያሇችውን 

የ መጀመሪያ ዯረጃ መካከሇኛ ገ ቢ የ መድረስ ራዕይን እውን ማድረጋቸው አይቀሬ ነ ው። 

  

 


