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የኢንዱስትሪ ፓርኮችና መዋቅራዊ ሽግግር 

ብ. ነጋሽ 05-20-17 

ኢትዮጵያ የአርሶ አደሮች ሃገር ነች። 85 በመቶ ህዝቧ በአነስተኛ ማሳ ላይ በተመሰረተ 

የቤተሰብ ግብርና የሚተዳደር ነው። ይህ በአነስተኛ ማሳ ላይ የተመሰረተ ግብርና ግን 

አብዛኛውን የሃገሪቱን ዜጎች የሚመግብ በመሆኑ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ ያረፈበት ነው። 

ኢትዮጵያውያን ብግብርና ጫንቃ ነው የኖሩት። ግብርና ከአጠቃላይ ሃገራዊ ምርት ውስጥ 

ከ40 በመቶ በላይ ይሸፍናል። የሃገሪቱ የወጪ ንግድ 90 በመቶ በግብርና ምርት  

የሚሸፈን ነው። ከ1993 እስከ 2002 ዓ/ም በሁለት ዙር ተግባራዊ የተደረገው የልማት 

እቅድ ግብርናና ገጠርን መነሻ በማደረግ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው እድገትና ልማት 

ማስመዝገብ ላይ ያተኮረው ለዚህ ነው።  

የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ከሟሟላት ተነስቶ ደረጃ በደረጃ ወደ የላቀ ኢንዱስትሪ መር 

ኢኮኖሚ ለመሸጋጋር የሃገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት ለሆነው ግብርና ልማት ተኩረት 

ከመስጠት ውጭ አማራጭ የለም።  ኢትዮጵያ የህዝቧን የኑሩ ሁኔታ በማሻሻል ወደ 

ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ መሸጋጋር የሚያስችላትን  ሃገራዊ የካፒታል ክምችት መፍጠር 

የምትችለው በተጨባጭ በእጅ ያለውን ግብርና በማሳደግ ብቻ ነው። 

በዚህ መሰረት ከ1993 እስከ 2002 ዓ/ም ተግባራዊ በተደረገው ገጠርና ግብርናን ላይ 

ያተኮረ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው ግብርና መር የኢንዱስትሪ ልማት ዕቅድ ትግበራ 

ዘመን ግብርናው በአማካይ የ9 በመቶ እድገት አሳይቷል። በዚህም በ1993 ዓ/ም 60 

ሚሊየን ኩንታል ገደማ የነበረውን የሃገሪቱን ዋና ዋና ሰብሎች ምርት 2002 ዓ/ም ላይ 

ከሶስት እጥፍ በላይ በማሳደግ 191 ሚሊየን ኩንታል ማድረስ ተችሏል (በነገራችን ላይ 

አሁን ይህ አሃዝ ከ290 ሚሊየን ኩንታል በላይ ደርሷል)። 

ከዚህ በኋላ መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት ኢኮኖሚውን ወደኢንደስትሪ መር ለማሸጋገር 

ተግባር ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የተነደፈው ይህን 

የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ሽግግር ለመምራት ነው። ከ2003 እስከ 2007 ዓ/ም ተግባራዊ 

በተደረገው የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የትግበራ አምስት ዓመታት 

10 ነጥብ 1 አጠቃላይ አማካይ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ተችላል።  
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ይህ በየዘርፉ ከተመዘገበ እድገት አኳያ ሲመነዘር  ግብርናው 6 ነጥብ 6 በመቶ፣ 

የአገልግሎት ዘርፉ 10 ነጥብ 8 በመቶ፣ ኢንደስትሪው 20 ነጥብ 2 በመቶ እድገት 

አስመዝግበዋል።  

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የመጀመሪያው ዓመት፣ ማለትም በ2008 

ዓ/ም ከዚያ ቀደም በነበሩት ከ10 በላይ ተከታታይ ዓመታት በአማካይ የ8 በመቶ እድገት 

ሲያስመዘግብ የቆየው የግብርና ዘርፍ በ2 ነጥብ 3 በመቶ ብቻ ነበር ያደገው። የዚህ 

ምክንያት በ2007 በልግና ክረምት ዝናብ እጥረት ያስከተለው ድርቅ የግብርና ምርት ላይ 

ባሳደረው ተጽእኖ ምክንያት ነው። ይህ በግብርናው እድገት ላይ የታየው ማሽቆልቆል 

አጠቃላይ የአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገትም በአንድ ተኩል አስርት ዓመት ገደማ ውስጥ 

ለመጀመሪያ ጊዜ ከሁለት አሃዝ ወደ አንድ አሃዝ ዝቅ ብሎ 8 በመቶ  ሆኗል። እርግጥ 

ስምንት በመቶ ዓመታዊ አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ትንሽ የሚባል አይደለም። ከ7 

በመቶ በላይ የሆነ አጠቃላይ እድገት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት መሆኑን ባለሞያዎች 

ይስማማሉ። 

የግብርናው ዘርፍ በከፍተኛ መጠን ማሽቆልቆል ታይቶበት አጠቃላይ ኢኮኖሚው ግን 5 

በመቶ ከሆነው አማካይ የአፍሪካ እድገት ልቆ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ 

ተችሏል። ይህ የሆነው የኢንዱስትሪና የአገልግሎቱ ዘረፎቹ በከፍተኛ መጠን እድገት 

በማሳየታቸው ነው።  በ2008 ዓ.ም የኢንዱስትሪ ዘርፍ በ20 ነጥብ 6 በመቶ፣  የአገልግሎት 

ዘርፉ ደግሞ የ8 ነጥብ 7 በመቶ እድገት አስመዝግበዋል። 

በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የትግበራ ዘመን የታለመውን የኢኮኖሚ 

መዋቅር ሽግግር በሚፈለገው ደረጃ ማረጋገጥ ባይቻልም፣ የኢንዱስትሪው ዘርፍ ከአጠቃላይ 

ኢኮኖሚው ያለው ድርሻ በ2003 ዓ/ም ከነበረበት 10 ነጥብ 3 በመቶ ወደ 14 ነጥብ 3 

በመቶ በማደጉ መጠነኛ መሻሻል ታይቷል። እስከ 2012 ዓ/ም ተግባራዊ በሚደረገው 

የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በተለይ የማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ 

ኢንቨስትመንትን በማስፋፋት ውጤታማ ለውጥ ለማምጣት ተግባር የተለየ ትኩረት 

ተሰጥቷል። 

የሃገሪቱን የኢኮኖሚ መዋቅር ከግብርና ወደኢንዱስትሪ ለማሸጋጋር እየተወሰዱ ካሉ 

እርምጃዎች አንዱ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ነው። የኢንዱስትሪ ፓርክ ማለት 
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ለኢንደስትሪ ልማት የተከለለና በርካታ የተለያዩ ወይም ተመሳሳይ ምርቶችን የሚያመርቱ 

ፋብሪካዎችን የያዘ፣ ሁሉም መሰረተ ልማቶች (የትራንስፖርት፣ የሃይል፣ የቴሌኮም፣ 

የመጋዘን. . .) የተሟሉለት፣ የተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃን መሰረት ያደረገ የተረፈ ምርትና 

የፍሳሽ አወጋጋድ ስርአት የተዘረጋለት እንዲሁም የጉምሩክና ታክስ፣ የፋይናንስ፣ 

የኢሚግሬሽንና ተያያዥ የመንግስት እንዲሁም የሌሎች የግል ተቋማት አገልግሎቶች 

የተሟሉለት ምሉዕ የምርት መንደር ማለት ነው። የኢንደስትሪ መንደሮች ውስጥ ለሚገቡ 

ባለሃብቶቸ ልዩ የማበረታቻ ስርአት የሚመቻችበት ሁኔታም አለ። 

የኢንዱስትሪ መንደር፣ በተበታታነ መልክ ከጅምር አንስቶ በባለሃብት ከሚከናወን 

ኢንቨስትመንት በተለየ ለባለሃብቶች ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታን ይፈጥራል። ከዚህ 

ቀደም እንደነበረው አንድ ባለሃብት በማምረቻ ዘርፍ ለመሰማራት ሲፈልግ፣ በመጀመሪያ 

መሬት ይጠይቃል። በዚህ ሁኔታ፣ ባለሃብቱ በሚፈልገው ቦታ መሬት የማግኘት እድሉ 

ጠባብ ከመሆኑ ባሻገር፣ መሬት ጠይቆ እስኪረከብ ያለው ሂደት ረጅምና እልህ አስጨራሽ 

ነው። ቢሮክራሲው ኪራይ ሰብሳቢነቱ ወዘተ ለባለሃብቱ ትልቅ ራስ ምታት ነበር። 

ባለሃብቱ መሬት ካገኘ በኋላ ወደመሰረተ ልማት ጥያቄ ይገባል። የኤሌትሪክ ሃይል፣ 

የቴሌኮም . . . መሰረተ ልማት እንዲዘረጋለት ይጠይቃል። ይህም አመታትን የሚጠይቅ 

ባለሃብቱን ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ እንግልት ያለው አታካች ሂደት ነው። ባለሃብቱ 

መንገድ ለመገንባት የሚገደድበት ሁኔታም ይኖራል። የፋይናንስ ተቋማት እንዲሁም 

ጉምሩክንና ኢሚግሬሽንን የመሳሰሉ የመንግስት አገልግሎት ተቋማት አንድ የማምረቻ 

ተቋምን ተከትለው ሳይሆን የህዝብ አሰፋፈርን መሰረት አድርገው ስለሚመሰረቱ ባለሃብቱ 

ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘት ይቸግረዋል። ከመጋዘን፣  ከሰራተኞች አሰፋፈር፣ 

ከፍሳሽና ተረፈ ምርት አወጋጋድ ወዘተ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ፈተናዎች ይገጥሙታል። 

እነዚህ ሁኔታዎች የውጭ ባለሃብትን አይስቡም፤ የሃገር ውስጥ ባለሃብቱንም አያነሳሱም። 

የኢፌዴሪ መንግስት የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመገንባት የወሰነው ይህን ሁኔታ ታሳቢ 

በማድረግ ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከላይ የተዘረዘሩትን የባለሃብቶች ችግሮች በሙሉ 

ያስወግዳሉ። ባለሃብቶች ኢንቨስት ለማድረግ ሲወስኑ የተዘጋጀ ሁሉንም ያሟላ የስራ ቦታ 

ተዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል፤ በኢንዱስትሪ ፓርክ። በዚህ ውሳኔ መሰረት በቅድሚያ 

የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ አዋጅ ወጣ። በዚሁ አዋጅ መሰረት 

የኢንዱስትሪ ልማት ኮረፖሬሽን በአዋጅ ተቋቁሟል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት 
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ኮርፖሬሽን ለፓርኮች ልማት የሚውል ቦታ አዘጋጅቶ የመያዝ፣ ፓርኮችን የማስገንባት፣ 

የማከራየት፣ ፓርኮቹን የማስተዳደር ሃላፊነት ተሰጠቶታል። 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ቀዳሚ ዓላማና ውጤት በኢኮኖሚው ውስጥ መዋቅራዊ 

ለውጥ በማምጣት ወደኢንደስትሪ መር ማሸጋጋር መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኑ፣ የሚፈጥረው 

አመቺ ሁኔታ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን የመሳብ፣ ለዜጎች የስራ እድል የመፍጠር፣ 

እውቀትና ቴክኖሎጂን የማሸጋጋር ወዘተ ከዋናው የኢንዱስትሪ ልማትን የማፋጠን ዓላማው 

የማይነጠሉና ተደጋጋፊ የሆኑ ዓላማዎችም አሉት። 

መንግስት በሚያስገነባቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ለሚሰማሩ ባለሃብቶች የማበረታቻ 

ስርአት አዘጋጅቷል። ከእነዚህ መሃከል የኢንቨስትመንት ተቋማቱ ከ8 እስከ 10 ዓመታት 

ለሚሆን ጊዜ ከታክስ ነጻ መሆን፤ ከውጭ የሚያስገቧቸው ማሺነሪዎች፣ መሳሪያዎችና 

መለዋወጫዎች ከቀረጥ ነጻ ማድረግ፣  ከ60 እስከ 80 ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ከመሬት ሊዝ 

ነጻ መሆን ተጠቃሾቹ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የሃያ አራት ሰአት የእሳትና አደጋን 

የመከላከል አገልግሎት እንዲሁም የጥበቃ አገልግሎት ይሰጣል። ለአልሚ ባለሃብቶቹ 

በተለየ የተዘጋጁ ማበረታቻዎች አሉ። ከአዲስ አበባ ውጭ በሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች 

ኢንቨስት ለሚያደርጉ ባለሃብቶች ለ15 ዓመታት ከገቢ ግብር ነጻ የመሆንና ተሸከርካሪ 

ከቀረጥ ነጻ የማስገባት እድል አላቸው። 

እንግዲህ ኢትዮጵያ በተናጥል የሚደረግ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ያለውን 

ችግር ታሳቢ በማድረግ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባት 

ላይ ተገኛለች። በአዲስ አበባ የበቦሌ ለሚ 1 እና በቅርቡ ተመርቆ ወደአገልግሎት የገባው 

የሃዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ፓርኮቹ 

የወጪ ምርቶችን በሚያመርቱ ፋብሪካዎች የተያዙ ናቸው። የቦሌ ለሚ 1 የኢንደስትሪ 

ፓርክ ከ9 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። በአመት 20 ሚሊየን ዶላር 

ዋጋ ያለቸው ምርቶችን ለወጪ ንግድ እንዲያቀርብ ይጠበቃል። በቅርቡ ስራ የጀመረው 

የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ለ60 ሺህ ዜጎች የስራ እድል 

የፈጥራል። 1 ቢሊየን ዶላር ዋጋ ያላቸውን ምርቶች ወደውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሪ 

ያስገኛል። 

በአጠቃላይ ሃገሪቱ በቀጣይ ዓመታት አስራ አንድ የኢንደስትሪ ፓረኮችን ለመገንባት 

አቅዳ እየሰራች ትገኛለች። የመቀሌ፣ የኮምቦልቻና የአዳማ የኢንዱስትሪ ፓርኮች 
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ግንባታቸው እየተጋመሰ ሲሆን፣ የድሬ ዳዋ፣ ቦሌ ለሚ 2፣ ኪሊንጦና ጂማ የኢንደስትሪ 

ፓርኮች በግንባታ ሂደት ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ የአረርቲ፣ የደብረብርሃን፣ ባህር 

ዳርና አይሻ ደወሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን የመገንባት እቅድ ተይዟል። 

እንግዲህ ኢትዮጵያ መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ በመገንባት፣ 

ለዜጎች የስራ እድል በመፍጠር በሂደት በ2017 ዓ/ም መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሃገራት ተርታ 

ለመሰለፍ ተጨባጭ እቅድ አስቀምጣ ለእቅዱ ተግባራዊነት እየተጋች ያለች ሃገር ነች። 

ባለፉ አንድ ተኩል አስርት ዓመታት የተመዘገቡ የእድገትና የልማት ስኬቶች ይህን 

በኢንዱስትሪ ልማት መካከለኛ ገቢ ደረጃ ለመደረስ የተያዘው እቅድ ሰፊ የመሳካት እድል 

እንዳለው ያመለክታሉ። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታም የኢንዱስትሪ ልማቱን በማፋጠን 

መካከለኛ ገቢ ደረጃ ላይ የመድረስ ውጥኑ ስኬት ተጨባጭ እንዲሆን በማገዝ ረገድ ጉልህ 

ድርሻ አለው። በአጠቃላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉን 

እድገት በማቀላጠፍ የመዋቅር ሽግግር ለማምጣት የተያዘውን እቅድ ስኬት ያረጋግጣል። 

  

  


