
   የሀገራችን ኢንቨስትመንትና ሥር-  ነቀል ዕመርታው

                                       ቢኒያም ሃይሉ

         መንግሥት በቀየሳቸው የልማት አቅጣጫዎች ሀገሪቱ በእጅጉ በመለወጥ ላይ እንደምትገኝ የሚያከራክር 

 አይደለም፡፡ ህገ-          መንግሥታችንም ልማት የመብት ጉዳይ መሆኑን ይደነግጋል፡፡የልማት ዋነኛው ዓላማም የዜጎችን የኑሮ 

   ደረጃ ማሻሻል ነው፡፡

           መንግሥት ልማትን በተለይም ፈጣን ልማትን ማረጋገጥ የሞት ሽረት ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ መረባረብ 

  ከጀመረ ቆይቷል፡፡ ህገ-  መንግሥቱ ለ 17         ዓመታት ሰፍኖ የነበረውን የዕዝ ኢኮኖሚ ሥርዓት በመቀየር፣ በተመረጠ 

             አኳኋን የመንግስት ጣልቃ ገብነት ያለበት የነፃ ገበያ ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት እንዲመራ ማድረግ ብሎም የተፋጠነ ዕድገትን 

          በማረጋገጥ ሀገሪቱ ከነበረችበት የከፋ ድህነትና ኋላ ቀርነት ችግር ማላቀቅን ዓላማው አድርጓል፡፡

          እንደሚታወቀው የገበያ መር ኢኮኖሚ ሥርዓትን ተከትሎ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ተነድፎ በሥራ ላይ 

           ውሏል፡፡ በዚህም በኢኮኖሚው ውስጥ የመንግሥት ሚና የተለያዩ የልማት ኃይሎችን በማቀናጀት መምራት የመሠረተ 

           ልማት በማቅረብና የሰው ሀብት ልማትን በማካሄድ እንዲሁም ፈጣንና ውጤታማ የመንግሥት አገልግሎት በመስጠት 

           ለልማታዊ የግሉ ዘርፍ ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠርና የመደገፍ ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የኪራይ 

           ሰብሳቢነት ምንጮችን መዝጋት እና በግሉ ሴክተር የማይሰሩ የልማት ሥራዎችን መንግስት ገቢራዊ እንዲያደርጋቸው 

  የሚያስችሉ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፡፡

           ባለፉት ሥርዓቶች የወጡና የግሉን ዘርፍ ቀጥተኛ ተሳትፎ የሚገቱ ህጎችና ደንቦች በአሁኑ ወቅት 

          ተወግደዋል፡፡ በዚህም ለውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል፡፡ የንግድና ኢንቨስትመንት 

             ፖሊሲን ሥር ነቀል በሆነ መልኩ በመለወጥ መንግሥት በየጊዜው የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል፡፡

          በየጊዜው ከታዩ ልምዶች ትምህርት በመውሰድ ጥንካሬዎቹን የማጎልበት ድክመቶቹን የማረም ምቹ ሁኔታዎች  

            እየተፈጠሩም መምጣታቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ በህገ መንግሥቱ የሚፈለገው ዓይነት ፈጣን ዕድገት ደግሞ ልቅ  

             በሆነ የገበያ ኢኮኖሚሥርዓት ብቻ ሊረጋገጥ የማይችል በመሆኑ ካለፈው ትምህርት መውሰዱ ተገቢ ይሆናል።

             ልቅ የሆነ የገበያ ሥርዓት ዘላቂና ሰፊ መሰረት ያለው ዕድገት የማምጣት አቅም እንደሌለው እና ይልቁንም 

          የህዝብንና የመንግሥትን አቅሞች ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት እንዲሰማሩ ሊያደርግ ይችላል። በመሆኑም በሂደት 

            መንግሥት የማይተካ ልማታዊ ሚና የሚጫወትበት የነፃ ገበያ ሥርዓት መከተል እንደሚገባ ታምኖበት በመሰራት ላይ  

 ይገኛል።



          መንግሥት የግሉና የመንግሥት የዘርፎች ተዋንያን በፍትሃዊ የገበያ ውድድር የተመሩ ልማታዊ ኢንቨስትመንት  

           የማስፋፋት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ገበያው የማይመልሳቸውን የልማት ጥያቄዎች በተጠናና በተመረጠ ሁኔታ መንግሥት 

      በራሱ በቀጥታ የሚሳተፍባቸው አቅጣጫዎች በመከተል ላይ ይገኛል።

           መንግሥት የገበያ ጉድለቶችንና ተያያዥ የኪራይ ምንጮችን ለመዝጋት በመሰረተ ልማት እና በሰው ሃብት 

          ልማት ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶችን በማካሄድ ላይ ይገኛል። ከዚህ አንፃር የፌዴራል መንግሥት የ 2005  ዓመት የበጀት 

     ድልድልን መጥቀሱ ብቻ በቂ ይመስለኛል።

 ድልድሉ 27   ነጥብ 01    በመቶ ለመንገድ፣ 22   ነጥብ 32      በመቶ ደግሞ ለትምህርት በድምሩ የፌዴራለ 

    መንግሥት ከጠቀላላ በጀቱ ወደ 50          በመቶ የሚጠጋ ለእነዚህ ሁለት ዘርፎች የተመደበ ነው። ለኤሌክትሪክ ኃይል፣ 

           ለቴሌኮምና ለባቡር መስመር ዝርጋታ በልማት ድርጅቶቹ አማካይነት ሰፋፊ ኢንቨስትመንት በማካሄድ ላይ መሆኑም 

 ይታወቃል።

            ታዲያ እዚህ ላይ የመሰረተ ልማትና የሰው ሃብት ልማት ኢንቨስትመንት የማስፋፋት ሥራ በእኛ ሀገር 

            ተጨባጭ ሁኔታ እንደ ልማታዊ መንግሥት ማከናወን ያለበት ቁልፍ ተግባር እንደሆነ ታምኖበታል የሚካሄድ መሆኑን 

           መገንዘብ ያስፈልጋል። መንግስት በዚህ መልኩ የገበያ ጉድለቱን በማጥበብ የኪራይ ምንጮችን ለማድረቅ እንዲሁም 

          የማኑፋክቸሪንግ፣ የግብርናና የመሳሳሉት ድጋፎች በማድረግ ልማታዊ ባለሃብቶች እንዲበረታቱ እያደረገ ይገኛል።

           ይህ ሁኔታም እንደ መሬት፣ ብድርና የመሳሰሉትን ድጋፎችን የግሉ ባለሃብት በቅድሚያ እንዲያገኝ፣ ቀልጣፋና 

         ግልጽ፣ ተገማችና ውጤታማ እንዲሆኑ ብሎም ለልማታዊ ኢንቨስትመንቶች ይበልጥ አዋጪ የሚሆኑበትና 

       የሚስፋፉበት ሁኔታ በየጊዜው እየጎለበተ እንዲሄዱ በማድረግ ላይ ይገኛል።

         እርግጥ ለሀገራችን ፈጣን ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ኢንቨስትመንቶች ገበያው ላያስተናግዳቸው 

          እንደሚችል ይታመናል። ስለሆነም ፈጣን ዕድገቱን ሳይቆራረጥ ለማስቀጠል የዚህ ዓይነት የኢንቨስትመንት መስኮች 

            በጥንቃቄ እየተጠኑና እየተመረጡ በቀጥታ በመንግሥት በራሱ ብቻ ወይም ከግሉ ዘርፍ በጋራ እንዲካሄዱ እያደረገ 

 ነው።

  ከዚህ አኳያ ከ 2003   እስከ 2007  ዓ.      ም የሚተገበረው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን ስንመለከተው 

          የመንግሥት ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋቸዋል ተብለው የተለዩ የኢንዱስትሪ መስኮች የማዳበሪያ፣ የብረታ ብረትና 

    ኢንጂነሪንግ እንዲሁም የስኳር ፕሮጀክቶች ናቸው።



             አሁንም ግን ከዕድገት ደረጃችን ጋር ተያይዞ ከሚኖረው የገበያ ጉድለት እና ከመንግሥት ጣልቃ ገብነት ጋር  

           ተያይዞ ሊከሰትና ፈጣን ዕድገቱን ሊያስተጓጉል የሚችለው አደጋ ኪራይ ሰብሳቢነት ነው። አደጋውን ለማስቀረት 

      አስቀድሞ የተለየና መፍትሔም የተቀመጠለት ጉዳይ ሆኗል።

        በመሆኑም የመሬትና የባንክ አስተዳደር ሥርዓቶቹ እንደታቀደው ልማትን በሚያፋጥንና የህዝብ 

         ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ የተሟላ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት ሁኔታ መከናወን እንዳለባቸው 

           መንግሥት በጽኑ ያምናል። ማመን ብቻም ሳይሆን፣ የታክስ አስተዳደር ሥርዓቱም ፍትሃዊ ውድድርን የሚያሰፍንና 

           ህጋዊ ያልሆነ ጥቅምን የሚዘጋ ለማድረግ የሚያስችል ሥራ ማከናወኑንም ቀጥሏል። በዚህም የመንግሥት ተሳትፎ 

       የባለሃብቱን ልማታዊ እንቅስቃሴ የሚያሳድግ መሆኑም በገሃድ እየታየ ነው።

  በተለይም ባለፉት 21        ዓመታት መንግሥት ልማታዊ የግል ኢንቨስትመንቶችን በማበረታታትና የኪራይ 

            ሰብሳቢነት አማራጮችን በማጥበብ በግሉ ዘርፍ የማይሰሩ የልማት ሥራዎችን በማከናወን ሂደት ውስጥ ውስን ሃብቱን 

           መሰረታዊ ችግሮችን በሚፈቱ የልማት ሥራዎች ላይ አውሏል። የልማት ኃይሎችን በማቀናጀትና በመምራት፣ የህዝብ 

           ተሳትፎን በማጎልበት እና የግል ኢንቨስትመንትን በማበረታታት ፈጣን፣ ቀጣይነት ያለው እንዲሁም ፍትሃዊ የኢኮኖሚ  

    ዕድገትንና ማህበራዊ ልማትን ማረጋገጥ ችሏል።

          ከዚህ ጎን ለጎንም መካከለኛና ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂና የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ትኩረት  

           ተሰጥቷል። ከእነዚህም መካከል የአቅም ግንባታ፣ የገበያ ትስስርን መፍጠር እንዲሁም የኢንቨስትመንት ክትትልና ድጋፍ 

         መስጠትን ያጠቃልላል። ይህ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ግኝታቸውን እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል። መንግሥት 

          የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን በወጭ ንግዱ ለማጠናከር ባከናወነው ተግባር ከምንጊዜውም በላይ የተሻለ ውጤት 

           መመዝገቡን ተመልክተናል። ለአብነት ያህል የጨርቃ ጨርቅና የአልባሳት ኢንዱስትሪ፣ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ተስፋ  

   ሰጪ ለውጦች ታይተውባቸዋል።

          ባለፈው የበጀት ዓመት የተመዘገበው አጠቃላይ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ከፍተኛ ዕድገት መመዝገቡ ለሀገራችን 

              መፃዒ ዕድል ትልቅ ብስራት ነው። በተለይ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ከበፊቱ የተሻለ 

       ጥረት ለማድረግ የሚመለከተው አካል ሁሉ ቁርጠኝነቱን እያሳየ ይገኛል።

          ከዚህ አኳያ የመንግሥት ደጋፊ ተቋማት አቅም ለማሳደግ የፋብሪካዎች የቴክኖሎጂና የማኔጅመንት አቅም 

           ካደገ ለኢንቨስትመንት ዘርፉ ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ከባለሃብቱ ጋር መግባባት ላይ መድረሳቸውና 

       ለመፍትሔውም በጋራ መሰለፋቸው የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው እሙን ነው።

            ከዚህ ጋር በተያያዘም የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ልማትን በማስፋፋት የተፋጠነ ልማትን ለማረጋገጥ የውጭ ምንዛሪ  

             ገቢን ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራት ላይ ይገኛል። በመሆኑም ቅድሚያ የተሰጣቸው ዋና ዋና ዘርፎች፣ በተለይም 



            በግብርና ልማት እንዲሁም በኢንዱስትሪ መር አቅጣጫን በቀዳሚነት የገቢ ምርት መተካት ላይ አመርቂ ውጤት 

ተመዝግቧል።

           ታዲያ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የኢንቨስትመንት ዘርፍ ውጤታማ ሆኗል ሲባል፤ ለውጭ ንግዱ መልካም 

          አፈጻጸም እንዲሁም ለግብርና ምርቶች የተፈጠረው የዘመናዊ ግብይት ሥርዓት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው 

          መገንዘብ ይቻላል። ለምን ቢባል፤በዕቅድ ዘመኑ የሆልቲካልቸር ምርትንና ኤክስፖርትን ለማሳደግ ብሎም መሬትን  

          ለማስፋፋት፣ የምርታማነትንና የግብይት ሥርዓትን ለማሻሻል ዘርፈ ብዙ ተግባራቶች በመከናወናቸው ነው።

           በዚህም ሳቢያ ከአበባ እንዲሁም ከቁም እንስሳት የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ በምሳሌነት ከቀደምት ዓመታት  

            ጋር ስናነፃፅረው አበረታች ዕድገት ተመዝግቧል። በመሆኑም አበባ የሦስት በመቶ ዕድገት ሲያስመዘግብ፣ የቁም እንስሳት 

 ደግሞ 148     ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ አስገኝተዋ

  ። ይህም የ 63    በመቶጭማሪን ያስመዘገበ ነው።

          በእነዚህን በሌሎች የኢንቨስትመንት ውጤቶቹ የተበረታታው መንግሥት ሀገሪቱ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል 

            እንድትሆን በርካታ ተግባራትን ከውኗል። ቀደም ሲል የተጀመረውን ሥራ በማስቀጠል በድርጅቱ ለተነሱ ጥያቄዎች 

            ተገቢውን ምላሽ የሚሰጥ ቡድንም ልኳል። ሀገራችን በዓለም ንግድ ሥርዓት ውስጥ ተጠቃሚ እንድትሆን እንዲሁም  

          ተሰፋፊ የገበያ ዕድሎችና የኢንቨስትመንት ፍሰቶች እንዲያድጉ ለማድረግ የሁለትዮሽ ስምምነቶችን ብሎም ከአውሮፓ 

        ህብረት ጋር የሚደረገውን የኢኮኖሚ አጋርነት ስምምነት የሚያጠናክሩ ሥራዎችን ፈፅሟል።

           ይህ ሁኔታም በሁሉም የኢንቨስትመንት ዘርፍ ያለንን አማራጭ በሥራ ላይ ለማዋል ጉዞ መቀጠላችንን 

          የሚያመላክት ነው። በተለይም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው የታሰበው የማዕድንና የፔትሮሊየም ምርትና ግብይት 

         ፕሮግራም እንዲሁም በማዕድን ምርምር ላይ ትኩረት መስጠቱ ይበል የሚያሰኝ ነው።

          በማዕድንና ፔትሮሊየም ኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ፕሮግራም ላይ የሚፈሰው ገንዘብ በብዙ መቶ ሚሊዮን 

             ዶላር አድጓል። ለዚህ ሥራ ይመች ዘንድ በመሰረተ ልማት ዘርፍ የሀገሪቱን የመንገድ አውታር ለማሳደግና ለማሻሻል 

    የሚደረገው ጥረትም ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም።

          ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ የትግበራ ዘመን የሚከናወነው የመንገድ 

     ግንባታ ዘርፍ ነው። በዘርፉ በአጠቃላይ 728      ኪሎ ሜትር ዋና መንገዶችን የማጠናከር፣ 5  ሺህ 23   ኪሎ ሜትር የዋናና 

   የአገናኝ መንገዶች ግንባታ፣ የ 4  ሺህ 700     ኪሎ ሜትር ወቅታዊ ጥገና፣ የ 86  ሺህ 649   መደበኛ ጥገና፣ የ 71  ሺህ 522 

           ኪሎ ሜትር ክረምት ከበጋ የሚያስኬዱ መንገዶች ግንባታ ይከናወናሉ። ከዚህ በተጨማሪም በፌዴራልና በክልሎች 



 አማካይነት የ 11  ሺህ 212           ኪሎ ሜትሮች የገጠር መንገዶች ግንባታ ዕቅድ ተይዟል። ይህ ደግሞ ለኢንቨስትመንት ብቻ 

            ሳይሆን፣ ለተቀሩት የልማት ዘርፎችም ያለው ጥቅም እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው።

          እንደሚታወቀው ኢንቨስትመንት ያለ በቂ መሰረተ ልማቶች እውን ሊሆን አይችልም። በመሆኑም የባለሃብቱን 

             ፍላጎቶች ለማሟላትና ለዘርፉ ምቹ ሁኔታ ለመፈጠር ያለ ዕረፍት እየተሰራ ነው። የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቱ በሀገር 

          ውስጥና በውጭ ተቋራጮች፣ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን፣ በክልል መንገዶች ባለሥልጣናት እና በወረዳ 

       መንገዶች ጽህፈት ቤቶች በብዛትና በጥራት በመከናወን ላይ ይገኛል።

            እርግጥ ለባለሃብቱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የህብረተሰብ ክፍልም ቢሆን ትልቅ ጉጉት የፈጠረውመሰረተ ልማት  

          የባቡር መስመር ግንባታ ነው። በአምስት ዓመቱ ብቻ በሀገሪቱ ሁለት ሺህ 395     ኪሎ ሜትር የባቡር ትስስር እንዲሁም 

  በአዲስ አበባ 34            ኪሎሜትር ቀላል የባቡር መስመር ግንባታ ግብ ተቀምጧል። የግንባታው መጠናቀቅ የንግድ ትስስሩን 

        …    ለማሳለጥ፣ ምርትን ከሚመረትበት ቦታ ወደሚፈለግበት ቦታ ለማድረስ ወዘተ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው።

           መቼም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ስኬቱ አጠያያቂ ይሆናል ብሎ እንደማይገምት እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም 

           …  በበጀት ዓመቱ የመስመር መረጣ፣ የዲዛይን ሥራ፣ የአዋጭነት ጥናት፣ የአካባቢና ማህበራዊ ተጽእኖ ጥናት ወዘተ በበቂ 

            ትኩረት የተሰራባቸው በመሆኑ ነው። በዚሀ ግዙፍ ስራ ሊሳተፉ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ዘርፎች አቅሞችም ተለይተው  

        ግንባታውን ለመጀመር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ ተግባራዊ እንቅስቃሴውም ተጀምሯል።

         ባለሀብቱ በኢንዱስትሪው ኢንቨስትመንት በብዛት እንዲሳተፍና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር 

            በሚደረገው ጥረት ጉልህ ሚና እንዲጫወት የኃይል አቅርቦት ወሳኝ ድርሻ እንዳለው አይታበይም። መንግሥት ደግሞ  

       የኃይል አቅርቦት ጉዳይ ትልቁ አጀንዳው ካደረገውውሎ አድሯል።

አዎ!           መንግስት ይፋ ከሚያደርገው የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቶች እንደምንረዳው እስካሁን ድረስ ብዙ 

            ተሰርቷል። ወደፊትም ትላልቅ ዕቅዶች ተይዘዋል። በመሆኑም ለዕጩ ፕሮጀክቶች የዝግጅት ጊዜ ተደርጎ በዝርዝር ጥናት  

   ደረጃ አሁን ካለበት 6   ሺህ 447        ሜጋ ዋት በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ ወደ 10     ሺህ የሚጠጋ ሜጋ ዋት ለማድረስ 

 ታስቧል።

           የኢንቨስትመንት የደም ሥር ከሆኑትና መሟላት ካለባቸው የልማት አውታሮች ውስ፻ ቴሌኮሙኒኬሽን አንዱ 

           ነው። የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዋና ዓላማዎች የተጀመሩ የግንኙነት የመሰረተ ልማት ሥራዎችን በማጠናቀቅና 

              ጥቅም ላይ በማዋል በዋጋም ሆነ በጥራት ተወዳዳሪ የሆነ አገልግሎት ማስፋፋትና የላቀ ሀገራዊ የቴሌኮም ተቋም አቅምን 

  መፍጠር ናቸው።



            በዚህም ፍላጎትን ያገናዘበ የኔት ወርክ ሥራን የማስፋት ፣ ሁሉን አቀፍ የገጠር ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት 

           ማጎልበት ዘርፉ ለኢኮኖሚ ዕድገት በተለይም የበኩሉን ሚና ይጫወታል። ከዚህ በተጨማሪም የኢንተርኔትና ዳታ 

         አገልግሎትን ማሻሻል፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን ህጋዊ አሰራር ማስፈን ለኢንቨስትመንቱ አጋዥ መሆኑ 

አያጠያይቅም።

          በጥቅሉ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውና በኢንቨስትመንት ስራው ላይ ተገቢ ለውጥ የሚያመጡት ዘርፎች 

         ውጤታማነት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ ዘመን የተያዘውን ትልም የሚያሳኩ ለመሆናቸው በእርግጠኝነት 

           መናገር ይቻላል። ይህም በልማት ዕቅዱ ሁለት ዓመታት የታየው የሀገራችንን የኢንቨስትመንት እመርታ ስር-ነቀል 

    እንደሚያደርገው እሙን ነው። ቸር እንሰንብት።

 

 


