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የሥኬት በር የከፈቱ ሁነቶች 
 

ክፍል ሁለት 

 

አዲስ ቶልቻ 

 08-26-14 

 

በክፍል አንድ ፅሁፍ ላይ በቅረቡ በአሜሪካ የተካሄደው የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ 

በተለይ ለኢተዮጵያ የነበረውን ፋይዳ አንስተናል። በዚህ ቀጣይ ፅሁፍ ደግሞ ኢትዮጵያን 

በተመለከተ በአሜሪካ የተካሄደው ሌላኛው ማለትም የኢትዮ አሜሪካ የንግድና 

የኢንቨስትመንት ጉባኤ ያስገኛቸውን ፋይዳዎች እንመለከታለን።  

 

በዚህ ፎረም ላይ ኢትዮጵያውያን ባለሃብቶችንና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን 

ጨምሮ መቶ ገደማ አባላት ያሉት በኢፌዴሪ ፕሬስዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ የተመራ 

ቡድን ተካፍሎ ነበር። ጉባኤው በሁለት የአሜሪካ ከተሞች ማለትም ሂዊስተን ቴክሳስና 

ካሊፎርኒያ ሎስአንጅለስ ነበር የተካሄደው። 

 

በዚህ ፎረም ኢትዮጵያ የጀመረችውን ፈጣን እድገት በበለጠ እርምጃ የማስቀጠሉን ሂደት 

የሚያግዙ ውጤቶች ተገኝተዋል። ኢትዮጵያ ለአስር ተከታታይ ዓመታት በአማካይ 

ባለሁለት አሃዘ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧ ቀደም ሲል እንደተገለፀው ዓለም አቀፍ 

እውቅና ተሰጥቶታል፤ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጭምር። እንግዲህ ይህን የእስከዛሬ 

እድገት መካድ ባይቻልም በተለያዩ ወገኖች ‘ቀጣይነቱ አጠራጣሪ ነው’ የሚሉ አስተያቶች 

ሲሰጡ ቆይተዋል። ለዚህ እንደምክንያት የሚቀርበው የኢኮኖሚ እድገቱ በመንግስት 

ኢንቨስትመንት የተገኘ መሆኑን መነሻ ያደረገ ነው። እነዚህ ወገኖች ‘የግል 

ኢንቨስትመንቱ በኢኮኖሚ ወስጥ ያለው ድርሻ ካልጨመረ፣ እድገቱ እስካሁን በመጣበት 

እርምጃ ቀጣይነት አይኖረውም’ የሚል መከራከሪያ ነው የሚያቀርቡት። 
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በአሜሪካ የተካሄደው የኢትዮ አሜሪካ ኢነቨስትመንት ፎረም ለዚህ የግሉ ኢንቨስትመንት 

በሚፈለገው መጠን አለማደግ መፍትሄ ማግኘትን ያለመና መንግስት የግል 

ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ያለውን ቁርጠኝነት ያረጋገጠ ነው።  በአንድ ሃገር ኢኮኖሚ 

ውስጥ ኢኮኖሚው በሚፈለገው መጠን እንዲያድግ በማድረግ ረገድ የግሉ ዘርፍ ትልቅ 

ድርሻ አለው። የኢትዮጵያ መንግስትም  ኢትዮጵያ ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ ሥርአትን 

እንደሚከተል ሃገር ኢኮኖሚው የተሟላ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲሆን ለማድረግ የግሉ ዘርፍ 

በኢኮኖሚ ውስጥ የጎላ ድርሻ ሊኖረው እንደሚገባ ያምናል። ከዚሀ በመነሳት ቀደም ሲል 

የጠቀስኩትን የግሉ ዘርፍ  በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ድርሻ አነስተኛ መሆን 

እንደችግር ይወስዳል። 

 

እርግጥ ነው የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ተሳትፎ አናሳ መሆን ለኢኮኖሚው 

እድገት ማነቆ ነው። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ሁኔታ የግሉ ዘርፍ ድርሻ በቂ ያልሆነው 

ከፖሊሲ ችግር አይደለም። በአገሪቱ የግሉን ዘርፍ የሚያበረታታ ፖሊሲ “ራ ላይ ከዋለ 

አመታት ተቆጥረዋል። ይሁን እንጂ የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ የሚፈለውን ያህል አድጓለ ማለት 

አይቻልም። በሚፈለገው መጠን እንዳያድግ ካደረጉት ሁኔታዎቸ መሃከል አንዱና ቀዳሚው 

በሃገሪቱ በተለይ በወታደራዊው ደርግ የስልጣን ዘመን የነበረው የእዝ ኢኮኖሚ ያስከተለው 

ነባራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ነው። 

 

ከ1967 ዓ/ም ጀምሮ ለአስራ ሰባት ዓመታት በሃገሪቱ ሥራ ላይ የዋለው  የእዝ ኢኮኖሚ 

ፖሊሲ፣ ከዚያ ቀደም በነበረው ግዜ ብቅ ማለት ጀምሮ የነበረውን የግል ዘርፍ 

አጥፈቶታል። በአስራ ሰባቱ አመታት የዕዝ የኢኮኖሚ ሥርአት ወቅት የነበሩት ህጎችና 

ፖሊሲዎች ባለሃብቶች እንዳይፈጠሩየሚያደርጉ፣ ያነበሩትንም የሚያቀጭጩ ነበሩ። በዚያን 

ወቅት የግል ሃብት ጣሪያ ገደብ ነበረው፤ የ5 መቶ ሺህ ብር ጣሪያ። ማንኛውም ባለሃብት 

ሃብቱ ከዚህ ማለፍ አይችልም። አልፎ ከተገኘ ሌሎች በህግና በአዋጅ ያልተፃፉ መዘዞቹን 

ትትን ሃብቱ እንዲወረስ ይደረግ ነበር። 

 

እንግዲህ ከ1983 ዓ/ም በኋላ፣ ሃገሪቱ የነፃ ገበያ ኢኮኖሚን ተግባራዊ ማደረግ ስትጀምር፣ 

በቀደመው ስርአት አቅማቸው የቀጨጨው ባለሃብቶች፣ ፖሊሲው ባስገኘው 

የኢንቨስትመንት ነፃነት መጠቀም አልቻሉም። አሉ የሚባሉት ግማሽ ሚሊየን ገደማ ብር 
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ሃብት የነበራቸው ባለሃብቶችም የአቅማቸው ደካማነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በእርሻና 

በማምረቻ ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎትም እውቀቱም አልነበራቸው። አብዛኞቹ በሸቀጣሸቀጥ 

ንግድ ላይ ወደመሰማራት ነበር ያዘነበሉት። 

 

እርግጥ የዜጎቸ ሃብት የማፍራትና የሃብታቸው ባለቤት የመሆን መብት በኢፌዴሪ 

ሕገመንግስት መረጋገጡን ተከትሎ፣ በተለይ የተሻለ አቅም ያላቸው በውጭ ሃገር ይኖሩ 

የነበሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ  ዘርፎች  ላይ ሃብታቸውን 

ኢንቨስት ማድረግ ጀምረዋል። ይሁን እንጂ በአገሪቱ ኢንቨስትመንት ውስጥ ያላቸው 

ድርሻ እስከአሁንም ድረስ እጅግ አነስተኛ ነው። የገበያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ሥራ ላይ ከዋለና 

ሃብት የማፍራትና የሃብት ባለቤት የመሆን መብት በህገመንግስት ከተረጋገጠ በኋላ ባሉት 

አመታት በርካታ በቢሊየን የሚለካ ሃብት ያፈሩ ኢትዮጵያውያንም ተፈጥረዋል። 

 

ከ1983 ወዲህ በሃገር ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያውያንና በውጭ ከነበሩ ኢትዮጵያውያንና 

ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተጨማሪ የውጭ ባለሃብቶችም ወደሃገር ውስጥ እንዲገቡ 

ከፍተኛ ሥራ ተሰርቷል። በዚህ ረገድ በተለይ በጨርቃጨርቅ ኢንደስትሪ፣ በቆዳ፣ በአበባ 

እርሻ ዘርፎች በርካታ የውጭ ባለሃብቶች በተለይ የቱርክና ቻይና ባለሃብቶች ኢንቨስት 

አድርገዋል። ይህ የውጭ ኢንቨስትመንት እንደጅምር አበረታች ነው ሊባል ቢችልም ገና 

ብዙ የቀረዋል። 

 

ይህን የአገር ውስጥና የውጭ የግል ኢንቨስትመንት ጉደለት ለሟሟላት የአፌዴሪ መንግስት 

የተለያዩ  ማበረታቻዎችን አድረጓል። የኢፌዴሪ መንግስት የዲፕሎማሲ ፖሊሲውን 

ከባህላዊ ወደኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ በመቀየር በየሃገሩ ያሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ዋና 

ሥራ ኢንቨስትመንት ማፈላለግ እንዲሆን ማድረጉ መንግስት ለግሉ ኢንቨስትመንት 

የሰጠውን ልዩ ትኩረት ያረጋግጣል። 

 

እንግዲህ የዚህ ፅሁፍ ትኩረት የሆነው በቅርቡ በአሜሪካ ሁለት ከተሞች የተካሄደው 

የኢትዮ አሜሪካ ንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም ዓላማም ከላይ የተገለፀውን በአገሪቱ 

ያለውን የግል ኢንቨስትመንት ጉድለት ለሟሟላት ከተወሰዱ እርምጃዎቸ እንደ አንዱ 

የሚወሰድ ነው። ፎረሙ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢተዮጰያውያንና ትውልደ ኢተዮጵያውያን 
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ባለሃብቶችን፣ እንዲሁም የአሜሪካ ኢንቨስተሮችን በኢትዮጵያ እንዲሰማሩ በአገሪቱ ስላለው 

ተጨባጭ ሁኔታ ማሰተዋወቅና መጋበዝ ላይ ያተኮረ ነበር። 

 

ይህ በኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ የተመራ የልኡካን ቡድን የተሳተፈበት 

የኢትዮ አሜሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም ዓላማውን ያሳካ እነደ ነበረ በፎረሙ ላይ 

የተሳተፉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎቸ ገልፀዋል። በተለይ የፎረሙ ተሳታፊ የነበሩት 

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት ኃላፊ ምኒስትር አቶ ሬድዋን ሁሴን በዚህ 

ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። 

 

በዚህ ፎረም ላይ የተገኘው ቀዳሚው ውጤት፣ ብዙሃኑን ሕዝብ የሚወክለውን አርሶ አደር 

ከድህነት ማውጣት ላይ ያተኮረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴና እድገት በሃብት 

መፍጠር ደረጃ ብዙም ቀልባቸውን አይስባቸው የነበሩ ትላልቅ ኩባንያዎች የትኩረት 

አቅጣጫቸውን መሳብ መቻሉ ነው። በዚህ ፎረም ትላልቅ የአሜሪካ ኩባንያዎች 

ኢትዮጵያን እንደ ኢንቨስትመንት መዳረሻ እንዲያተኩሩባት ማድረግ ተችሏል። 

 

በዚህ መሰረት ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ያልነበራቸው 

ግዙፍ የአሜሪካ ኩባንያዎች፣ በአጭር ግዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ 

ያላቸውን ፍላጎት ገልፀዋል። በቅርቡ ባለሙያዎችን ልከው የኢንቨስትመንት ጥናት 

ለማድረግ የወሰኑ ኩባንያዎችም ይህን ውሳኔያቸውን በፎረሙ ላይ አሳውቀዋል። ከእነዚህ  

ቀደም ሲል ኢትዮጵያን ከማያወቁት የአሜሪካ ኩባንያዎች በተጨማሪ፣ በኢትዮጰያ 

በኢነቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎችም የጀመሯቸውን ሥራዎች የበለጠ ለማስፋፋት 

ያላቸውን ፍላጎተ ገልፀዋል።  

 

በዚህ ፎረም ላይ ወደ ኢትዮጵያ አዲስ ለመግባት ፍላጎታቸውን ካሳዩ ኩባንያዎቸ መሃከል፣ 

በዓለም አቀፍ ደረጃ በግዙፍነቱ ሦስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሼቭሮን ፔትሮሊየም 

ተጠቃሽ ነው። ይህ ግዙፍ ኩባንያ በኢትዮጵያ የነዳጅ ፍለጋ ፅራ ላይ ለመሰማራት 

ያለውን ፍላጎት አሳውቋል። 
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ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ኢንቨስት ካደረጉትና ኢንቨስትመንታቸውን ለማስፋፋት ያላቸውን 

ውሳኔ ከገለፁት መሃከል ደግሞ፣ ኬ.ኬ.አር (KKR) የተባለው ግዙፍ የአበባ አምራች ኩባንያ 

ተጠቃሽ ነው። ይህ ግዙፍ ዓለም አቀፍ የአበባ አምራች ኩባንያ በአፍሪካ ውስጥ በአስራ 

ስድስት ሃገራት ኢንቨስትመንት ያለው ሲሆን፣ በቅርቡም ወደኢትዮጵያ ገብቷል። አሁን 

ይህን በኢትዮጵያ ያለውን የአበባ እርሻ ኢንቨስትመንት ተጨማሪ 2 መቶ ሄክታር መሬት 

በመውሰድ የማስፋፋት ዕቅድ እንዳለው አሳውቋል። 

 

በኢትዮጵያ ከግዜ ወደ ግዜ እያደገ የመጣው ገበያና እየጎላ የመጣው የአገሪቱ በጎ ገፅታ 

የፈጠረውን የቱሪዝም ፈሰት መጨመር መነሻ በማድረግ ባለ 5 ኮከብ ሆቴሎችን ጨምሮ 

በሌሎቸ ተዛማጅ አገልግሎቶች ላይ ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው የአሜሪካ ኩባንያዎችም 

ይህን ፍላጎታቸውን በፎረሙ ላይ ገልፀዋል። በአጠቃላይ በቅርቡ በአሜሪካ ሁለት ከተሞች 

የተካሄደው የኢትዮ አሜሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም፣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 

ተሰረቶ የሚተረፍበት መሆኑን ለአሜሪካ ግዙፍ ኩባንያዎች ያሳወቀ ነበር ማለት ይቻላል። 

በመሆኑም በዚሀ ረገድ ስኬታማ ነበር። 

 

በፎረሙ ላይ ከኢትዮጰያ የሄዱ ባለሃበቶችም ተሳተፈው ነበር። ኢትዮጵያውያን ባለሃብቶቹ 

በፎረሙ ላይ ከዳይስፖራ ባለሃብቶቸና ከአሜሪካ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር የመገናኘት እድል 

አግኝተዋል። ይህ ሁኔታ ወደውጭ ለሚልኳቸም ምርቶች ገበያ ማግኘት የሚችሉበትን 

እድል አመቻችቶላቸዋል። ከዳያስፖራ ባለሃብቶችና ከአሜሪካ ኩባንያዎች ጋር በጋራ 

መስራት የሚችሉበት ሁኔታም ላይ ተወያይተው ሁኔታዎችን አደላድለዋል። 

 

ከዚሁ በጋራ ከመስራትና የውጭ ገበያ እድል ከማግኘት ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ወደ 

ውጭ የሚላኩ ምርቶችን በጥሬው ከመላክ ይልቅ እሴት በመጨመር መላክ የሚቻልበት 

ሁኔታ ላይ አማራጮችን መመልከት ተችሏል። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ቡና በጥሬው 

ከመላክ ይልቅ ቆልቶ፣ ወቅጦና አሽጎ በማዘጋጀተ እሴት በመጨመር ሊላክ ስለሚችልበት 

ሁኔታ የሃሳብ ልውውጥ አድርገዋል። ምርትን በጥሬው ከመላክ ይልቅ እሴት ጨምሮ 

መላክ፣ በአገር ውስጥ የስራ ዕድል መፍጠር ከማስቻሉም በላይ፣ የመሸጫ ዋጋውን ከፍ 

በማድረግ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ያሳድጋል። 
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በኢትዮ አሜሪካ ኢንቨስትመንት ላይ የተገኘው ሌላው ውጤት በውጭ የሚኖሩ ትውልደ 

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ሃብታቸውንና እውቀታቸውን ወደሃገራቸው ለማፍሰስ 

የሚያነሳሳቸው ግንዛቤ መፍጠር መቻሉ ነው። በውጭ ሃገር ቆይታቸው ሃብት ያፈሩ 

ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት ስለሚችሉባቸው እድሎች 

ሰፊ ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚህም ተጨባጭ ተነሳሽነት ተፈጥሮባቸዋል። 

 

ከዚሀ ጋር ተያይዞ በአሜሪካ ቆይታቸው በሙያ ብቃት ከፈተኛ ደረጃ ላይ የደረሱና 

በትላልቅ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ‘አንቱ’ ለመባል የበቁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ሥለሃገራቸው የተሟላ መረጃ እንዲኖራቸው ተደርጓል። እነዚህ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚሰሩባቸው ትላልቅ ተቋማት ውስጥ 

የኢትዮጵያን በጎ ገፅታ በማስተዋወቅ ሃገራቸውን እንዲጠቅሙ ተነሳሽነት ተፈጥሮባቸዋል። 

 

በተለይ የላቀ የቴክኒክ ዕውቀትና ሞያ በሚፈለጉ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን (IT) 

በመሳሰሉ ዘርፎች ላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሃብታቸውንና እውቀታቸውን ኢንቨስት 

ለማደረግ ተነሳሽነተ ተፈጥሮባቸዋል። በተመሳሳይ ልዩ ሞያ የሚጠይቁና እስካሁን 

በኢትዮጵያ በበቂ  ሁኔታ የሌሉ ግን እጅግ የሚፈለጉ እነደ ኩላሊት እጥበት የመሰሉ 

የህክምና አገልግሎቶች ላይ የመሰማራት ፍላጎት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ይህን 

ፍላጎታቸውን ገልፀዋል።  የዚህ አይነት ልዩ የሞያ ክህሎትና መሳርያ የሚጠይቁ የህክምና 

አገልግሎቶች በኢትዮጵያ በበቂ ሁኔታ ባለመኖራቸው፣ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሕየወት 

ይቀጠፋል። ከዚህ በተጨማሪ የሃብት አቅም ያላቸው ሰዎች ህክምናውን ለማግኘት ወደ 

ውጭ ሃገራት ለመሄድ ስለሚገደዱ፣ ለዚህ አገልግሎተ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚወጣበት 

ሁኔታ ይታያል። 

 

በአጠቃላይ በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ፅሁፍ ላይ ያነሳኋቸው በቅርቡ በአሜሪካ 

የተካሄዱት ሁለት ሁነቶች - የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎቸ ጉባኤና የኢትዮ አሜሪካ 

የኢንቨስትመንት ፎረም፣ በረሃብና በድህነት ብቻ ትታወቀ የነበረችውን ኢትዮጵያ ይህን 

የሻረውን አዲስ ገፅታዋን ለማስተዋወቅና እውቅና እንዲያገኝ ለማድረግ አስችለዋል። 

እንዲሁም የሃገሪቱን እድገት እስካሁን በመጣበት ፍጥነት ማስቀጠል የሚያስችል ድጋፎች 

ተገኝተውበታል። የኢኮኖሚውን እድገት ለማስቀጠል እጅግ አስፈላጊ የሆነው የግል 
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ኢንቨስትመንትንም በመሳብ ረገድ በተለይ በአሜሪካ ትላልቀ ኩባንያዎችና በውጭ 

በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ትልቅ ተነሳሽነት ፈጥራል። 

ሁነቶቹ የስኬት በሮችን የከፈቱ ነበሩ። 

 


