
1 

 

የመሠረተ ልማት መስፋፋት የኢንዱስትሪውን 

ዘርፍ ተወዳዳሪ ያደርገዋል! 

ወንድይራድ ኃብተየስ 06-27-17 

የኢንዱስትሪውን ክፍለ ኢኮኖሚ በአግባቡ መምራት አስፈላጊ ነው። ይህ ክፍለ ኢኮኖሚ 

እንደ ግብርናው በቀላል ሀብትና የሰው ኃይል የሚለማ አይደለም። ከሁሉም በላይ ለአካባቢ 

ብክለት የተጋለጠ፣ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት የሚጠብቀው፣ የተሟላ መሠረተ ልማት 

የሚፈልግ ዘርፍ ነው።  

ስለ እውነት እንነጋገር ከተባለ በእነዚህ መሥፈርቶች ኢትዮጵያ  ከዛሬ 20 ወይም 25 

ዓመታት በፊት የት ነበረች? የቆየ ከሚስቱ…እንደሚባለው፤ ይኸው ዛሬ በዚህች አገር 

በግል ባለሀብቱ ከሚለማው የኢንዱስትሪ ዞኖች ባሻገር ከ13 በላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮችና 

ከ17 በላይ የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች በመገንባት ላይ ናቸው።  

ጠቢቡ “ለሁሉም ጊዜ አለው” እንዳለው ሁሉ ዛሬ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎችን ለማቆም 

በቅታለች። ለዜጎች ከግብርናና ከአገልግሎት መስጫው መስክ ውጭ በሆነ ዘርፍ የሥራ 

ዕድል መፍጠር ተችሏል።  

ትዝ ይለኛል፤ ሦስተኛው የአገር አቀፍ ምርጫ የምረጡኝ ዘመቻ ወቅት አንድ ታዋቂ 

የነበሩ የተቋዋሚ ፓርቲ አመራር የመንግሥትን ግብርና መር ኢንዱስትሪያላይዜሽን 

የኢኮኖሚ ፓሊሲ ትክክል አይደለም በማለት ሲተቹ ነበር። የእኚህ ግለሰብ አስተያየት 

በወቅቱ እውነት መስሎኝ ነበር። ይሁንና አሁን ላይ ሳስበው መንግሥት ይከተለው 

የነበረው አካሄድ ትክክለኛና አማራጭ ሊቀርብለት የሚችል አለመሆኑን ተገነዘብኩ።  

የእኚህ ግለሰብ  የመከራከሪያ ሃሳብ ተጨባጩን የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ 

“ትለብሰው የላት ትከናነበው አማራት” እንደሚባለው ዓይነት አካሄድ ነበር። የኢንዱስትሪ 
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ዘርፍ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን የሚጠይቅ፣ የተሻለ ቴክኖሎጂና የተሻለ መሠረተ ልማት 

የሚሻና በዋናኛነትም ከፍተኛ ካፒታልን የሚፈልግ ነው።  

በዚያን ወቅት አገሪቱ የነበራት ሀብት መሬት፣ የሰው ኃይል (ለዚያውም በቅጡ ያልሰለጠነ) 

እና እጅግ ኋላ ቀር መሠረተ ልማቶች ብቻ ነበሩ። በዚያን ወቅት አገሪቱ ኢንዱስትሪ መር 

ኢኮኖሚን ተከትላ ቢሆን ኖሮ እንዲህ ዓለምን ያስደመመ ዕድገት ታስመዘግብ ነበርን?   

መንግሥት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በአግባቡ በመመርመርና በመተንተን ለአገሪቱ አዋጭ 

የሆነውን ግብርና መር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ፖሊሲ በመተግበሩ በተለይ ባለፉት 14 

ዓመታት ፈጣንና ተከታታይነት ያለው የምጣኔ ሀብት ዕድገት ማስመዝገብ ተችሏል።  

በዚህም በአገሪቱ በሁሉም ዘርፎች መሠረታዊ የሆነ ለውጥ በመመዝገቡ ሁሉም በየደረጃው 

ፍትሃዊ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  

አሁን መንግሥት እየገነባ ያላቸው  የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከቀድሞዎቹ የኢንዱስትሪ ዞኖች 

ተብለው ይጠሩ ከነበሩት በበርካታ ጉዳዮች የተለዩ ናቸው። በቅድሚያ አዳዲሶቹ 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ ያሉት በመንግሥት ሙሉ ወጪ ነው። ለሁሉም ፓርኮች 

መሠረተ ልማት የተሟሉላቸው ናቸው።  

 

እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ተመጋጋቢ ወይም ተመሳሳይ ምርት ላይ የተሰማሩ 

ፋብሪካዎች በአንድ አካባቢ እንዲደራጁ ታስቦ የክላስተር አሠራርን የተከተሉ ናቸው። 

እየተገነቡ ያሉት ፓርኮች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ በመሆናቸውም ከየአካባቢዎቹ 

ጋር ተስማሚ ናቸው።   

በአሁኑ ወቅት 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚገነቡበትን ሥፍራዎችን መንግሥት 

በመምረጥ ወደ ግንባታ ተሸጋግሯል። ለኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የተመረጡት  ለሚ 

አንድና ሁለት፣ ቂሊንጦ፣ ሐዋሳ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ ኮምቦልቻ፣ መቀሌ፣ ባህርዳር፣ ጅማና 

ደብረብርሃን ተጠቃሽ ናቸው። በአዲስ አበባ ብቻ ሦስት የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ 

ይገኛል።  
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በለሚ ቁጥር አንድ የኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ብቻ 20 ሼዶች ተገንብተው ሥራ 

ጀምረዋል። ለዚህም መንግሥት ከሁለት ነጥብ አምስት ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ 

አድርጓል። እነዚህ ሼዶች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁና አስፈላጊው መሠረተ ልማት 

ስለተሟሉላቸው ለምርት ጥራትና ቅልጥፍና ምቹ ናቸው።   

የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባት የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሀብቶች በቀላሉ ወደ ሥራ 

መግባት እንዲችሉ ስለሚያደርጉ ባለሀብቶች በአጭር ጊዜ ትርፋማ ይሆናሉ።   

ምክንያቱም ባለሀብቶች ፋብሪካ ለመትከል ቦታ ማፈላለግና ሼድ መገንባት ሳይጠበቅባቸው 

መንግሥት ባዘጋጀው ሼዶች ውስጥ ፋብሪካቸውን በመትከል በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ 

ምርት የተሸጋገሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  

ለሚ አንድና ሐዋሳ የኢንዱስትሪ  ፓርክ አንዳንዶቹ  ሼዶች ለባለሃብቶች 

በመከራየታቸውና  ፋብሪካዎቹ ወደ ምርት መሸጋገር በመቻላቸው ምርቶቻቸውን 

ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንኳን ለበርካታ ዜጎች የሥራ 

ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። ባለሀብቶችም በአጭር ጊዜ ውጤታማ በመሆን በሚሊዮን 

የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ችለዋል። 

በኤክስፖርት ምርት ላይ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች መንግሥት የሚሰጠው ማበረታቻ በርካታ 

የውጭ ባለሀብቶች በተለይ በአልባሣት፣  ጨርቃጨርቅና ጫማ ምርቶች ላይ ለመሰማራት 

ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ምርቶቻቸውንም ወደ ውጭ በመላክ ላይ ይገኛሉ። መንግሥት 

ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ እንዲጎለብት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ 

የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ይገኛል። 

የኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን ሼዶችን በማልማት ለባለሀብቶች የማከራየትና 

የመሸጥ መብት አለው። በሁሉም የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ሁሉም አገልግሎቶች 

ማለትም የገቢዎችና የጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች እና ሌሎች አገልግሎት ስጪ 

ተቋማት ስለተሟሉ የገቢም ሆነ የወጪ ምርቶችን ለመቅረጥም ሆነ ለሌላ ተግባራት 

ባለሀብቶች ውጣ ውረድ አያጋጥማቸውም። በተመሳሳይ መንግሥት ከዘርፉ የሚገባውን 

ጥቅማ ጥቅም በቀላሉ ያገኛል።  
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የኢንዱስትሪ ሼዶች ግንባታ በአካባቢዎቹ ላይ ብክለት እንዳያስከትሉ ታሳቢ ተደርገው 

የሚገነቡ በመሆናቸው ከብክነት ነጻ ናቸው። የለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ደረቅ ሆነ ፍሳሽ 

ቆሻሻ አካባቢን እንዳይበክል ተደርጎ ስለተገነባ በአካባቢ ላይ ምንም ጉዳት አያስከትልም።  

ፍሰሽ ቆሻሻን መልሶ መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ በአግባብ በመዘርጋቱ ፋብሪካዎቹ 

በአካባቢ ላይ የሚያደርሱት ብክነት የለም። ይህ አሠራር የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ 

አንዱ አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው።   

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የከተሞችን የተቀናጀ ዕድገት ያፋጥናሉ፣ ለዜጎች የሥራ 

ዕድል ይፈጥራሉ፤ በተመሳሳይ ለኢንዱስትሪ ልማት የሚያግዝ መሠረተ ልማትን በቀላሉ 

ለማስፋፋት ስለሚያስችሉ ወጪ ቆጣቢ ናቸው። የመሠረተ ልማት መስፋፋት ደግሞ 

የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ተወዳዳሪ ያደርገዋል።  

በፓርኮች አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ፋብሪካዎች በአንድ ክላስተር ማሰባሰብ 

ስለሚቻል የምርት ከብክነትን ያስወግዳሉ። ይህም ዓለም አቀፍ የምርት ተወዳዳሪነትን 

ያሳድጋል፤ የከተማ መሬትን በአግባብ መጠቀም ያስችላል፤ በአነስተኛ ሥፍራ ላይ 

ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠርን ያስችላል።  

 

 

 

 

 

 

 

 


