
በኢንዱስትሪ የበለጸገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ የጥቃቅንና አነስተኛ 
ኢንተርፕራይዞች ሚና 

መንግስት የዜጎችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ በኢንዱስትሪ የበለጸገችና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል የሰፈነባት አገር 

ለመፍጠር በመላው ሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡  

በተለይም ዜጎች የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ሀብት ለማፍራትና በአገር ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ የድርሻቸውን ለመወጣት 

የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር ባስቻለው የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ዘርፍ የተገኘው ውጤት ይበል 

የሚያሰኝ ነው፡፡  

በዘርፉ አብዛኛውን የአገሪቱን የህዝብ ቁጥር የያዙትን ወጣቶችንና ሴቶችን ትኩረት ሰጥቶ በመደገፍ ለኢኮኖሚያዊ 

ተጠቃሚነት ለማብቃት ሰፊ ጥረት በመደረጉም ለምትገነባዋ በኢንዱስትሪ የበለጸገች ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መሰረት የሆኑ 

በርካታ ኢንዱስትሪያሊስቶችን በዓይነትና በቁጥር ለማፍራት ተችሏል፡፡    

አገራችን ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለምታደርገው ሽግግር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

ሚና ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል፡፡ ከነዚህም ውስጥ  

 የአገራችንን  ፈጣንና ቀጣይነት ያለው  ልማት ለማረጋገጥ፣ 

 የድህነት ቅነሳና ሰፊ የሥራ ዕድል ፈጠራን ለማጠናከር፣ 

 አገራዊ ሥራ ፈጣሪና ልማታዊ ባለሀብትን ለመፍጠር፣ 

 በሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የሚደረግ ኢንቨስትመንት ለአገሪቱ የኢኮኖሚ ልማት ዘላቂና ተገቢውን ድርሻ 

እንዲያበረክት ለማድረግ፣ 

 የሀገር ውስጥ ምርት የሚኖረውን ድርሻ ለማሳደግ፣  

 ተወዳዳሪነትን በማረጋገጥ፣ ፍትሀዊ የሀብት  ክፍፍልን ተግባራዊ ለማድረግ፣ 

 በመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ  ልማት ላይ አስተማማኝ መሠረትን ለመጣል፣  

  ለኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን መሰረት ለመጣል፣  

የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ከብዙ በጥቂቱ ሊጠቀስ የሚችል ጉዳይ ነው፡፡   

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ከኢንተርፕራይዝነት ወደ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ  የሚያደርጉትን  ወሳኝ 

የሽግግር ምዕራፍ እውን ለማድረግ የበቁ ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚሸጋገሩበትን አሠራር 

በመፍጠርና የተቀናጀ ድጋፍ በመስጠት በተቋራጭነትና በንዑስ ተቋራጭነት የሚሰሩበትን ዕድል ማመቻቸት፣ የግብዓት ምርት 



አቅርቦትና የገበያ ትስስርን መፍጠር፣ በሀገራዊና ዓለም አቀፍ ገበያ ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማድረግ ያልተቋረጠ ድጋፍ 

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

በመሆኑም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለሚደረገው ሽግግር ሰፊ መደላድሎችን ለመፍጠር ያመች 

ዘንድ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን ለማበረታታትና ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ያስችል ዘንድ የአገር ውስጥ 

ባለሀብቶች ትራንስፎርሜሽን ዳይሬክቶሬትን በማቋቋም እንቅስቃሴውን ጀምሯል፡፡ ዳይሬክቶሬቱም በዋነኝነት የሚከተሉትን 

ስራዎች ያከናውናል፡-    

 ለኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን መሰረት ለመጣል ከኢንተርፕራይዝ ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ እንዲሁም 

ከመካከለኛ ኢንዱስትሪ ወደ ከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚደረግ ወሳኝ የሽግግር ምዕራፍን መክፈት፣ 

 የበቁ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ የሚሸጋገሩበትን አሰራር በመፍጠርና 

የተቀናጀ ድጋፍ በመስጠት በተቋራጭነት፣ በንዑስ ተቋራጭነት፣ በግብዓት ምርትና ገበያ የማስተሳሰርና በአገራዊና 

ዓለም አቀፋዊ ገበያ ብቁና ተወዳዳሪ ማድረግ፣ 

 ወጪ ምርቶችን በሚያስፋፉ፣ ገቢ ምርቶችን በሚተኩ፣ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሰማሩ የአገር ውስጥ 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ፈጣንና ቀልጣፋ መንግስታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ ከሴክተር አገልግሎት ሰጪ 

አካላት ጋር በመተባበር የማመቻቸትና የመደገፍ ስራዎችን ማከናወን፣ 

 የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት፣ አዳዲስ የአገር ውስጥ ባለሀብቶችን መመልመል፣ መደገፍ፣ 

ወደ ፕሮጀክት ትግበራ እንዲገቡ ማድረግ፣ 

 ነባር ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ፣ በፕሮጀክት ደረጃ ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች በፍጥነት ወደ ማምረት እንዲሸጋገሩ 

ድጋፍ ማድረግ፣  

 የመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር የገበያ ትስስር/value chain/ 

እንዲፈጥሩ ማመቻቸት፣ 

 የኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነት፣ የአምራች ኢንዱስትሪዎች አቅምና የሰው ኃይል ምርታማነትን ማሳደግ፣ አዳዲስ 

ምርቶች (product diversification) ለውጭ ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል ድጋፍ ማድረግ፣ 

 ከፌዴራል፣ ከክልልና ከሴክተር አገልግሎት ሰጪ ባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን የማስፋፋት፣ ምርትና ምርታማነትን፣ የኢንዱስትሪውን የአመራር ብቃትና 

ተወዳዳሪነት የማሳደግ፣ የጥሬ ዕቃና መለዋወጫ ግብዓት አቅርቦት ችግርን መፍታት፣ የኢንዱስትሪውን የእርስ በርስ 

ትስስር የማጠናከርና የመደገፍ ስራዎችን ማከናወን፣  

 ባለሀብቶችን በግልጽ ለማገዝ የሚያስችሉ የመሬት፣ የጉምሩክና ሎጀስቲክስ፣ የመሰረተ ልማት እና የብድር 

አገልግሎቶች እንዲያገኙ ማመቻቸት፣ የተከናወኑ ስራዎችን መገምገምና ያጋጠሙ ማነቆዎችን መፍታት፣  

 የአገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን በሚደረገው ጥረት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን ሚና ማሳደግ፣ ባላቸው ገንዘብ፣ ዕውቀት፣ ክህሎትና ልምድ በማምረቻ ኢንዱስትሪና 

ሌሎች የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ማመቻቸት፣ መደገፍ፣ ጥሩ ምሳሌ እንዲሆኑ ማድረግና 

መሳብ የዳይሬክቶሬቱ ዐበይት ተግባራት ናቸው፡፡ 



እነዚህን ምቹ ሁኔታዎች በመጠቀም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ራሳቸውን ጠቅመው አገራቸውንም በመጥቀም  የአገራችንን  

ፈጣንና ቀጣይ ልማት ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በኢንዱስትሪ የበለጸገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ የላቀ ሚና 

አላቸው!  

 

ዝግጅት በዓለም ዘካዛንቺስ (ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር) 
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