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ዓለም ዓቀፍ ኩባንያዎችን ያንቀሳቀሰው 

የኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ እድገት 
 

አካሉ ይበልጣል 

06/09/14 

 

በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያችንም ሆነ የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ ስሟን 

በሚመጥን ደረጃ በየቀኑ አዲስ እየሆነች ትገኛለች፤ የትላልቅ ህንፃዎችና 

ኮንስትራክሽን ግንባታ የሚጧጧፍባት፣ የባቡር ሃዲድ መስመርና የመንገድ 

ግንባታው የሚቀላጠፍባት፣ የቤቶች ልማት በሰፊው የሚካሄድባት ብቻ ሳይሆን ከጊዜ 

ወደ ጊዜ በአስገራሚ ፍጥነት የሚያድግ የሆቴሎችና የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች 

የሚካሄድባት ሆናለች - መዲናችን አዲስ አበባ፡፡  
 

እንደሚታወቀው የአገራችን ብቻ ሳይሆን የአህጉራችን አፍሪካ መዲና የሆነችው 

አዲስ አበባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ አለም ዓቀፍ 

ተቋማትና ድርጅቶች መቀመጫ በመሆኗ ከተለያዩ የአለማችን ክፍል በርካቶች 

ኢንቨስትመንትና ንግድን ጨምሮ በተለያዩ አላማዎች አዲስ አበባን ይጎበኛሉ፡፡    
 

በመሆኑም አዲስ አበባ በማያቋርጥ ሁኔታ የውጭ ባለሃብቶች፣ ዲፕሎማቶች፣ 

ተመራማሪዎችና ሳይንቲስቶችን ጨምሮ በተለያዩ የአህጉራትና የአለም ሃያላን 

አገራት መሪዎች ጭምር በየጊዜው ትጎበኛለች፡፡  

ታዲያ በተለያየ ስራና ተግባር አዲስ አበባን የመጎብኘት እድል ያጋጠማችው ሁሉ  

በተመሳሳይ ቃል የሚመሰክሩት በከተማዋ ጫፍ እስከ ጫፍ እጅግ ፈጣን በሆነ 

ሁኔታ እየተካሄደ ያለው መጠነ ሰፊ የመሰረተ ልማት፣ የትላልቅ ህንፃዎችና 

ኮንስትራክሽን ግንባታና እንዲሁም የባቡር መስመር ሃዲድ፣ የመንገድና የሌሎችም 
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ግንባታዎች ከተማዋን ወደ ዘመናዊ ከተማነት እየቀየሯት እንደሚገኝ ነው ሲገልፁ 

የሚስተዋሉት፡፡  

ይህም በአሁኑ ወቅት ከምእራቡ አለም የጀርመን ፣ የእንግሊዝ የመሳሰሉ የአውሮፓ 

አገራትና እንዲሁም የአሜሪካን ግዙፍ ኩባንያዎች በአዲስ አበባ ገብተው 

በኢንቨስትመንትና በንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ አድርጓቸዋል፡፡  

ይልቁንም የቻይና፣ የጃፓን፣ ኮሪያ እንዲሁም የቱርክና የመካከለኛው ምስራቅ 

አገራትን የመሳሰሉት ኩባንያዎች ደግሞ በአዲስ አበባም ሆነ በመላ አገሪቱ 

ኢንቨስት በማድረግ ረገድ ከምእራባውያን አገራት ቀዳሚ መሆናቸው ፀሃይ የሞቀው  

እውነታ ነው፡፡  

በአሁኑ ወቅት በመዲናችን አዲስ አበባ እየተካሄደ ያለውን መጠነ ሰፊ 

የኮንስትራክሽንና የግንባታ ተግባራት አስመልክቶ ከዛሬ ሁለት ወራት በፊት 

የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና አገልግሎት የአዲስ አበባ ቋሚ ወኪል የሆነችው 

ጋዜጠኛ ጄኔ ቬግ “Boosting Ethiopia's economic growth with building boom” 

በሚል ርእስ  ያወጣችውን ዘገባ ልጠቅስ እወዳለሁ፡፡  

ይህችው ጋዜጠኛ በዚህ ዘገባዋ የኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ ከቅርብ አመታት 

ወዲህ እየተካሄደባት ያለው መጠነ ሰፊ የኮንስትራክሽን ማስፋፋት ከተማዋን ወደ 

“ግዙፍ የግንባታ ዞንነት” የቀየራት ሲሆን በትራንስፎርሜሽን ላይ ያለች ከተማ 

እንድትሆን አድርጎታል ትላለች፡፡  

በእርግጥ ቀደም ሲል እንደገለፅኩት አዲስ አበባ በተለያዩ የውጭ አገራት እንግዶች 

በየጊዜው የመጎብኘት እድል ያላት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ላይ 

በመከናወን ያሉ ኮንስትራክሽንና ግንባታዎች ይበልጥ ትኩረት ያገኙ ቢመስሉም 

ዛሬ በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው ዘርፈ ብዙ እድገት ግን በመላ አገሪቱ ባሉ 

ከተሞችና ገጠሮች ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ እየተመዘገበ እንዳለ ልገልፅ እወዳለሁ፡፡ 
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እንደሚታወቀው ከአመታት በፊት ስር በሰደደ የድህነት አረንቋ ውስጥ ትገኝ 

የነበረችውን ኢትዮጵያ ከነበረችበት ድህነት በፍጥነት በማውጣት ከፍተኛ 

ኢኮኖሚያዊ እድገትን የማስመዝገብ ራእይ ሰንቆ ስኬታማ ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎችን የነደፈው የኢትዮጵያ መንግስት ለዚሁ ለተግባራዊነት መላ ህዝቡን 

ማንቀሳቀስ ችሏል፡፡ 

 

ይህም የእድገት ራእዩን በአጭር አመታት እንዲያሳካ እንዳስቻለው በቅርብ እንኳን 

የተለያዩ የሃያላን አገራት መሪዎች(ቀደም ሲል ጃፓን ቀጥሎም የአሜሪካና ቻይና 

መሪዎችን መጥቀስ እወዳለሁ) ጨምሮ በአለም ዓቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጭምር 

በየጊዜው ሲመሰከርለት እንሰማለን ፡፡ 
 

መንግስት ላለፉት አስርት አመታት በላይ በአገሪቱ እንዲመዘገብ ያደረገው ፈጣንና 

ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት በፅኑ መሰረት ላይ በማስቀጠል እኤአ በ2025 

መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ የማሰለፍ ራእይ ከአሁኑ እንደሚያሳካ 

በበርካታ ተቋማትና መሪዎች አስተያየት እየሰጡበት ይገኛል፡፡  
 

ካለፉት አስር አመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ያለ ነዳጅ ገቢ ፈጣንና ተከታታይ በሆነ 

ሁኔታ ያስመዘገበችው ኢኮኖሚያዊ እድገት በአሁኑ ወቅት የከተማና የገጠር 

ነዋሪውን የነፍስ ወከፍ ገቢ አሳድጎታል፡፡ ይህም በአገራችን መካከለኛ ገቢ ያለው 

የህብረተሰብ ክፍል እንዲፈጠር ማስቻሉን የተለያዩ ተቋማት ከሚያወጡት መረጃ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
 

እናም ዛሬ በኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል በመፈጠሩ ነው 

ተቀማጭነቱን አምስተርዳም ያደረገው ሄይንከን ቢራ ከሰሞኑ ብቻ እንኳን በአዲስ 

አበባ ከ127 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ በአዲስ አበባ አካባቢ ፋብሪካ እንዲገነባ 

ያደረገው፡፡ 
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ብሉምበርግ የዜና ወኪል በቅርብ ይፋ እንዳደረገው ዜና ከሆነ ከሄይንከን ኩባንያ 

በተጨማሪ ዩኒሊቨር የተባለው የደች ብሪቲሽ ኩባንያ የሆነውና ኬፍሲ በመባል 

የሚታወቀው የዶሮ አምራች ኩባንያም ወደ ኢትዮጵያ የመንቀሳቀስ እቅድ 

እንዳለው የድርቱ ከፍተኛ ሃላፊ ለዜና ወኪሉ እንደገለፁለት በመጥቀስ ዘግቧል፡፡  
 

Bruce Layzell, Yum!'s የተባሉት የደች ብሪቲሽ ኩባንያ ኬፍሲ new African 

markets general manager ለብሉምበርግ የዜና ወኪል “አራትና አምስት 

ፋብሪካዎች ብቻ ወደ ምንገነባበት አገር መሄድ አንፈልግም፤ ኩባንያችን 

በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ የተሳበበት ዋናው ምክንያት ከህዝብ ብዛቷ 

በተጨማሪ ኢትዮጵያ ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚያዊ እድገት እየተመዘገበባት ያለች አገር 

መሆኗ በአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ)ን በመሳሰሉ ተቋማት 

መገለፁን በመገንዘባችንና ይህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደግሞ ኩባንያችን ከ50 እስከ 

100 ያህል ፋብሪካ መክፈት እንደሚያስችለው በመገንዘባችን ነው ማለታቸውን 

አስነብቧል፡፡ 
 

የብሉምበርጉ ዘጋቢ የደች ብሪቲሽ ኩባንያ ኬፍሲ ከፍተኛ ሃላፊ የኢትዮጵያን ገበያ 

አስመልክቶ የሰጡት አስተያየት እውነትነት አንዳለው እኤአ በ2011 ሃረርና በደሌ 

የተባሉ የመንግሰት የቢራ ፋብሪካዎችን በመግዛት ወደ ኢትዮጵያ ገበያ የገባው 

ሄይንከን ቢራ በአገሪቱ ገበያ ባገኘው ትርፍ የራሱን ፋብሪካ ከ127 ሚሊዮን ዶላር 

በላይ በሆነ ወጭ ለመገንባት መንቀሳቀሱን በአብነት በመጥቀስ ይስማማል፡፡  

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ለዘመናት ትታወቅበት ከነበረው 

የድህነት ታሪክ በማላቀቅ በቅርብ አመታት ጊዜ ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው 

አገራት ተርታ ለማሰለፍ  የጀመረው ጉዞ በእርግጥ የሰመረ እንደሆነ በተለያዩ 

አካላት ዘንድ እየተመሰከረ ነው ። 
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መንግስት የአገሪቱን አጠቃላይ ገፅታ ለመለወጥ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ም 

ላለፉት አስርት አመታት በላይ ባለሁለት አሀዝ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ተከታታይ 

በሆነ ሁኔታ በማስመዝገብ ውጤታማነቱን አረጋግጧል።  

ይህም ብቻ አይደለም ይህንኑ እድገት በፅኑ መሰረት ላይ ለማስቀጠል በመንግስት 

የተነደፈው የአምስት አመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈፃፀም አራት 

አመት እያስቆጠረ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት የእቅዱ ስኬታማነት ለቀጣዩ እድገት 

ምቹ መደላድልን ፈጥሯል። 

ዛሬ ኢትዮጵያን የመጎብኘት እድል ያገኘ ማንኛውም የውጭ እንግዳ በአድናቆትና 

በአግራሞት የሚመስጠው ይህ የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ድል 

ደግሞ በመላ ህዝቦች ተሳትፎ የተረጋገጠ እንደ መሆኑ በመላ የአገሪቱ ህዝቦች 

ርብርብ እኤአ የ2025 አገራችንን መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ ለማሰለፍ 

የሚደረገው ጥረትም ተግባራዊ እንደሚሆን አንዳች ጥርጥር የለኝም። ቸር 

እንሰንብት ! 

 

 

 


