ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ መገናኛዎች
(ከኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት አንፃር)
ታከለ አለሙ 08-07-17
ሀገራችን በሰፋፊ የኢንቨስትመንት መስኮች ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ተመራጭ መዳረሻ ለመሆን ለመሆን ከቻለች ቆየ፡፡ ወደገዘፉ
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ውስጥ በመግባት የተመሰከረለት ስራም እየሰራች፤ ሀገራዊ የእድገትና የልማት አቅሟን በማሳደግ በከፍተኛ
ግስጋሴ ወደፊት በመራመድ ላይ ትገኛለች፡፡
የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት የሚወሰነው በሚኖራት ዘመናዊ መንገዶች የከባድና ቀላል ኢንዱስትሪዎች መስፋፋት፤ ይህንንም
ሊያሳልጡ፣ ንግዱንና ማሕበራዊ ግንኙነቱን በተቀላጠፈ መንገድ ለማድረስ የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶች ሲኖሩ ወይንም ሊዘረጉ ሲችሉ
ብቻ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ፤ ከድሕነትና ኋላቀርነት ለመውጣት እየተደረገ ያለውን ትንቅንቅ የሚያግዝና የሚያፋጥን መሰረት ልማትን
የማስፋፋት ስራ የተሰራ ሲሆን፤ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ውስን የነበረውን የመንገድ መሰረተ ልማት በማሳደግም ለቀጣይ ሀገራዊ
የኢንዱስትሪ እድገት በር ከፋች እንዲሆን ተደርጎአል፡፡
የኢኮኖሚ እድገትና ልማትን በስፋት ለማስገኘት የሚቻለውና የሚያግዘው የመሰረተ ልማት መስፋፋት ነው፡፡ በመሆኑም ስራው
በተቀላጠፈ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል፡፡ ይሁን እንጂ፣ ከበፊቱ የተሻለ መጓዝ የተቻለ ቢሆንም ብዙ ይቀራል፡፡ በኢኮኖሚዊ መስክ እድገትና
ልማት ለማምጣት ሀገራችን ሰፊ ትግሎችን አድርጋለች፡፡ በመንገድ ዘርፍና ልማት፤ በግብርናው፤ በኢንደስትሪያል ፓርክ ግንባታው፤
በኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች፤ በጤና ተቋማት፤ በትምህርት ወዘተ ታላቅ ተስፋን ሰንቃ በመገስገስ በበርካታ መስኮች ውጤታማ መሆን
ችላለች፡፡ ይህንን ስኬትም የተለያዩ የአለም መገናኛ ብዙሀን አጉልተው በመዘገብ ላይ ይገኛሉ፡፡

አፍሪካን ኮሚኒቲስ የተባለ ድረ ገጽ ባለፉት ሶስት ወራት የኢትዮጵያ የቡና ኤክስፖርት የ20 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ
ልማት እና ግብይት ባለሥልጣን ማስታወቁን በመግለጽ ዘግቦአል፡፡ ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ከታቀደው ቡና የ20 በመቶ ጭማሪ ያለው
ቡና ለዓለም ገበያ መቅረቡን፤ ባለሥልጣኑ የኮንትሮባንድ ንግድ ተጽእኖን ለመቀነስ የተለያዩ እርምጃዎችን መወሰዳቸውን የባለሥልጣኑን
ምክትል ኃላፊ በመጥቀስ ዘግቦአል፡፡

ኒኪ ኤዥያን ሪቪው ድረ-ገጽ የቻይና፣ የደቡብ ኮሪያና የሕንድ የልብስ አምራቾች የማምረቻ ኢንዱስትሪዎቻቸውን በኢትዮጵያ ውስጥ
በመክፈት ላይ እንደሚገኙ በዘገባው ገልጾአል፡፡ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የሶስቱም ሀገራት ልብስ አምራቾች ምርታቸውን በአብዛኛው
ለአሜሪካና ለአውሮፓ ገበያዎች እንደሚያቀርቡ፤ ኩባንያዎቹ በዓለም ላይ ስመ-ጥርና ዝነኛ ልብስ አምራች የሆኑት የአሜሪካው ካልቪን
ክሌንና የጃፓኑ ኡኒክሎ ብራንድ የልብስ ምርቶችን እንደሚያመርቱ አስታውቋል፡፡
ዢንዋ የቻይና ኩባንያዎች ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የነበረውን የውጭ ኢንቨስትመንት ሲመሩ እንደነበር በመግለጽ የኢትዮጵያ
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ሐምሌ 11 ቀን 2009 ዓ.ም መግለጫ መላኩን ዘግቦአል፡፡ በኢትዮጵያ ተመዝገበው ከሚገኙ 379 የቻይና
ኩባንያዎች መካከል 279 ያህሉ ባለፉት አምስት ዓመታት ወደ 13 ነጥብ 16 ቢሊዮን ብር በሚያወጡ ፕሮጀክቶች መሳተፋቸውን

የኮሚሽኑ የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መኮንን ኃይሉ መግለጻቸውን በመጥቀስ ቀሪዎቹ 100 ኩባንያዎች በትግበራ ላይ እንደሚገኙ
ገልጾአል፡፡ በርካታ የቻይና ኩባንያዎችን ቀልብ የሳበው የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ መሆኑንም የዜና አውታሩ ዘገባ አስታውቆአል፡፡

ኬፊ ሚኒራልስ በቱሉ ካፒ የሚገኘውን ወርቅ ቁፋሮ ፕሮጀክት በገንዘብ ድጋፍ ከሚያደርጉ ዓለም አቀፋዊ የገንዘብና የብድር ተቋማት ጋር
በሽርክና ለመሥራት ያወጣውን ማስታወቂያ ተከትሎ ከኦሬክስ ማኔጅመነት ቡድን ጋር መግባባት ላይ በመድረስ ስምምነት መፈጸሙን

ኤነርጂ ቢዝነስ ሪቪው ድረገጽ ዘግቧል። ኦሬክስ ማኔጅመንት በ135 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የኬፊ ሚነራልስ ካፒታል ኢንቨስትመንት
ወጪን በመጋራት አብሮ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት መፈራረሙን የተገኘው የገንዘብ ድጋፍም የቱሉ ካፒ የወርቅ ፕሮጀክት
ማስፋፊያ ላይ እንደሚውል ዘገባው ገልጾአል፡፡

ሮይተርስ የዜና ወኪል የኢትዮጵያ መንግሥት እያከናወናቸው ባሉ ሰፋፊ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች የግል ባለሀብቱ ሊሳተፍ
የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸቱን የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ዶ/ር አብርሐም ተከስተ መግለጻቸውን ዘግቧል፡፡ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ
መንግሥት ከዚህ በፊት በብቸኝነት ይዞት የነበረውን የመንገድ ግንባታ፣ ጥገና፣ የፍጥነት መንገዶች ግንባታ እና የመሳሰሉት ሥራዎችን

ከሀገሪቷ የኢኮኖሚ እድገትና ፍላጎቶች ተጨባጭ ጥያቄዎች እኩል መልስ ለመስጠት የመንግሥትና የግሉ ዘርፍ በቅንጅት በሀገሪቱ
የመንገድ ልማት ሥራዎች ላይ መሳተፋቸው አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን መግለጻቸውን ዘግቦአል፡፡

አፍሪካን ሪቪው ድረ-ገጽ ቲየስ ኢጁ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የተባለ የቻይና ኩባንያ አዲስ አበባ ውስጥ በቂሊንጦ አካባቢ እየገነባው
የሚገኘው የመድኃኒት ማምረቻ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በስምንት ወራት ውስጥ ግንባታው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት
እንደሚጀምር በመግለጽ ዘግቦአል፡፡
የመድኃኒት ማምረቻ ኢንዱስትሪያል ፓርኩ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር የሀገሪቱን የጤና አስተዳደር ሥርዓት በማዘመን፤እንዲሁም
ደሕንነታቸው የተጠበቁ መድኃኒቶችን ተደራሽ በማድረግ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘገባው አስታውቋል።
በተጨማሪም የፓርኩ ተጠናቆ ወደ ሥራ መግባት በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ በከፍተኛ የውጪ ምንዛሪ የምታስገባውን መድኃኒት በማስቀረት
ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው የድረ ገጹ ዘገባ ያስረዳል፡፡ የቻይናው ዜና ወኪል ዢንዋ 756 ኪ.ሜ ርዝመት ያለው የኢትዮ-ጅቡቲ
የባቡር መስመር ከጥቅምት 2010 ጀምሮ የንግድ እቃዎችን በማመላለስ ሥራውን እንደሚጀምር የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ
ሺዴ መግለጻቸውን አስታውቋል። በተጨማሪም፤ በአሁኑ ወቅት የባቡር መስመሩን የመፈተሽ፤ የኢትዮጵያና የጅቡቲ የጋራ አስተዳድር
መዋቅሮችን የማቋቋም ሥራዎች በተሳካ መልኩ እየተጠናቀቁ መሆናቸውን በመግለጽ ሚኒስትሩ ማስረዳታቸውን ዘገባው ያስረዳል፡፡

ፋይበር 2 ፋሸን ድረ ገጽ ኢትዮጵያ የሕንድ ባለሀብቶች በሀገሪቱ ያለውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪው ውስጥ
በስፋት መዋዕለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ለማግባባት ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ ዘግቦአል፡፡ ለዚህ ግብ መሳካት በኢትዮጵያ ጨርቃ
ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሕንድ ባለሀብቶች ለመሳተፍ የሚችሉበትን ሰፊ እድልና አማራጮችን የሚያስተዋውቅ መድረክ ሐምሌ
14/2009 ዓ.ም በአዲስ አበባ መካሄዱን ድረገጹ ጠቁሟል። ዢንዋ በዚህ ዘገባው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩን በኢትዮጵያ
ኢንቨስትመንትና የዓለም አቀፍ ንግድ ማስፋፊያ ማእከልና በደቡብ ሕንድ የጨርቃ ጨርቅ ማሕበር አማካኝነት እንደተዘጋጀ በድረገጹ
አስፍሮአል፡፡

በመጨረሻም፤ ኢትዮጵያ በተሳካ ኢኮኖሚያዊ የእድገት ጉዞ ላይ የምትገኝ ሀገር መሆንዋን በመግለጽ በርካታ አለም አቀፍ
መገናኛ ብዙሀን በስፋት በመዘገብ ላይ ናቸው። ይህም የሀገራችንን ገጽታ ከግንባት፣ አኮኖሚያችንን ለማሳደግ ከሚፈጥረው
መነቃቃት ባሻገር የውጪ ባለሀብቶችነ ለመሳብም ያለው ጉልህ ድርሻ ቀላል አየደለም። ከዚህ አንፃር የእኛ፣ የራሳችን መገናኛ
ብዙሀን ምን ያህል እየሰሩ እንደሆነ ራሳቸውን ሊያዩ ይገባል።

