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የጠቅላይ ሚኒስትር ሃ/ማርያም እና የንግዱ ማህበረሰብ   

 ውይይት  ለኢትዮጲያ ህዳሴ (ክፍል 2) 

 

(CROWED IN & CROWED OUT) 

 

Yonas 07/12/13 

 

በግሉ ዘርፍ በኩል የተነሱትና ማብቂያ የሌላቸው ጥያቄዎች በየሚመለከታቸው የመንግስት 

ተቋማት ሊፈቱ እንደሚችሉና ይህንኑም ህጋዊና ተጨባጭ የሆነ ቅሬታ ለማስተናገድ በመንግስት 

በኩል ዝግጁነቱ እንዳለ በማረጋገጥ ጥቅል የሆኑትንና መሰረታዊ የሆኑትን ጉዳዮች ግን ከፖሊሲ 

አንፃር ማየት እንደሚያስፈልግ  ማብራሪያ በመስጠት በክፍል 1 ከቀረበው መጣጥፌ ተከታዩን 

ሃሳብ መስጠት የጀመሩት ጠቅላይ ሚንስትር ሃ/ማርያም ደሳለኝ ከፖሊሲ አንፃር መንግስት የ5 

ዓመቱን እቅድ ሲያወጣ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ /Structural Economic Transformation/ 

ማምጣትን ታሳቢ አድርጎ ነው ብለዋል። 

ስለሆነም የመንግስት የመጀመሪያው አጀንዳና መዋቅራዊ ለውጥ ማምጫው መንገድ 

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንደሆነ ያስቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዳጊ አገሮች ባጠቃላይ የአፍሪካ 

በዚህና ከድህነት የመውጫው የመጀመሪያ አማራጭ በሆነው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ያለመወዳደር 

ችግር የመሰረተ ልማት ማነቆ እንደሆነ ገልጸዋል። 

ስለሆነም ሀገራችን የግሉን ዘርፍ በዚህ ረገድ ተወዳዳሪ (Crowed in) ለማድረግ የግሉ ዘርፍ 

መስራት የማይቻለውን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ሁሉ የመስራት ግዴታ ያለበት መሆኑን 

ተገንዝቦ በዘርፉ ውስጥ ገብቷል። ይህ ካልሆነ ደግሞ የግሉ ዘርፍ ከቁጥቁጥ አሰራር የሚወጣበት 

መንገድ የለም። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ባለው የትራንስፖርትና የጭነት አገልግሎት እንቀጥል 

ከተባለም የግሉ ዘርፍ ተወዳዳሪ መሆን የማይችል ከመሆኑም በላይ የሀገሪቱ ጉዞ ተመልሶ የኋልዮሽ 

መሆኑ አይቀሬ ስለሚሆን በዚህም የኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ዘርፍ መንግስት ኢንቨስት ማድረጉ 

የግሉን ዘርፍ Crowed in ለማድረግ እንጂ Crowed out ለማድረግ እንዳልሆነ አብራርተዋል። 
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሰጡት ማብራሪያ ምሳሌ ሲያቀርቡም በመድረኩ ላይ ከተነሱትና ከገዘፉት 

ቅሬታዎች መካከል የኤሌክትሪክ ሃይል መቆራረጥንና ወጥ ያለመሆኑን ጉዳይ በማንሳት ነው። ይህ 

ማለቂያ የሌለው ቅሬታ ባለበት ሁኔታ መንግስት በሃይል ፕሮጀክቶች ላይ ኢንቨስት ማድረጉ 

ተገቢና የግሉን ዘርፍ የሚያበረታታ እንጂ ከግሉ ዘርፍ ጋር ለመወዳደር እንደተደረገ ጥረት 

መወሰድ የለበትም። ይህም ሆኖ ደግሞ መንግስት በእነዚህ ዘርፎች ላይ ኢንቨስት ያደረገው 15 

በመቶውን ብቻ ነው። ስለሆነም የመንግስት ጭንቀት ወደፊት የግሉን ዘርፍ ወደ አምራችነት 

/Manufacturing/ ማምጣት እንጂ ማግለል አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንኑ ለማድረግም 

መንግስት ተቋማትን እያደራጀና እየገነባ ስለ መሆኑም ጠቁመዋል። 

የግሉ ዘርፍ ጭንቀት የመንገስት ኢንቨስትመንት በርትቷል የሚለው ቢሆንም ምርት በሌለበት 

ሁኔታ ንግድና አገልግሎት ሊኖር እንደማይችል ዘርፉ ሊገነዘብ ይገባዋል ያሉት ጠ/ሚንስትሩ ይህ 

እንዲሆን ደግሞ መጀመሪያ መሰረተ ልማት መገንባት ያለበት በመሆኑ ከዚህ በመነሳት መንግስት 

የገባበት ኢንቨስትመንት  የግሉን ዘርፍ ለማቀጨጭ አይደለም። ይልቁን መንግስት ከብዙ 

ተቃውሞም ጋር ከንግድ ባንኮች ገቢ 27 በመቶ በመቁረጥ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

እንዳስቀመጠና ለማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲውል  ቢያደርግም ብሩን 

እየተጠቀሙበት ያሉት የውጭ ባለሀብቶች መሆናቸው ሊቆጫችሁ ይገባልም ብለዋል። 

በአበባ የአትክልትና ፍራፍሬ ኢንቨስትመንት ዘርፍ የነበረው ማነቆ የመሬት አቅርቦት መሆኑን 

የተገነዘበው መንግስት ባዘጋጀው የመሬት ባንክ በኩል ችግሩን ማስወገድ ተችሏል። ሆኖም ቀደም 

ብለው ከአርሶ አደር ወስደው ስራ ውስጥ የገቡት አሁን ማስፋፊያ ሲፈልጉ ያለው የሊዝ የካሳ ክፍያ 

ዋጋ መወደዱ እና አብዛኞቹ ቦታዎችም አሁን በከተማ ክልል ውስጥ መውደቃቸው ያልተፈታ 

ችግር በመሆኑ የፌዴራል መንግስት ከክልል መንግስታት ጋር እየመከረበትና ችግሩ የሚወገድበትን 

መንገድ በመሻት ላይ እንደሆነም ገልጸዋል። 

በአጠቃላይ ግን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በመንግስት በኩል 5 ኮሪደሮች እንደተዘጋጁና 

የአውሮፕላኑም ዋጋ በአዲስ አበባ ዋጋ እንዲሆን መንግስት የፖሊሲ አቅጣጫ በማስቀመጡ 

ከአምስቱ ኮሪደሮች የጥቂቶቹ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ከተጠናቀቁ በኋላ በግሉ ዘርፍ በኩል 

የተነሳው የመሬት አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ጥያቄ መልስ እንደሚያገኝ ጠቅላይ ሚንስትሩ 

አስረግጠው ተናግረዋል። 

በግሉ ዘርፍ በኩል ከተነሱት ጥያቄዎችና ጠቅላይ ሚንስትሩ ምላሽ ከሰጧቸው ነጥቦች መካከል 

የሰው ሃይል ችግርን የተመለከተው ሌላኛው ጉዳይ ነው። ሰው ወደ አረብ አገራት እየፈለሰ ነው 

የሚለው ጥያቄ ከስራ አጥነት ጋር መያያዝ የለበትም ያሉት ጠ/ሚ ሃይለማርያም የጤና 

ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እና መምህራንም ወደ አረብ አገራት ይሄዳሉ፣ ስለሆነም ጉዳዩ ስራ የማጣት 
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አይደለም ይልቁንም ከዚህ በፊት በአረብ ሀገራት የሚሰሩት ባንግላዲሾች ህንዶችና ፊሊፕንሶች 

የነበሩ መሆናቸውንና እነዚህ ሃገራት ኢኮኖሚያቸውን ሲያሳድጉ ዜጎቻቸው ወደ ሀገራቸው 

መመለሳቸውንና እኛ ባለተራ መሆናችንን በማጤን መፍትሄው ኢኮኖሚያችንን  ማሳደግ እንደሆነ 

ሊሰመርበት የሚገባ ሲሆን በጊዜያዊነት  ግን መንግስት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠናን 

በማስፋፋትና የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ በመስራት ላይ መሆኑም ልብ ሊባል እንደሚገባ 

አጽንኦት ተሰጥቶበታል።  

በሌላ በኩል ደግሞ ከመሬት ጋር ተያይዞ እጥረቱ የመጣው የውጭ ባለሃብቶች ስለወሰዱት ነው 

የሚለው ጉዳይ ተራ ወሬና አሉባልታ ሲሆን የመሬት ጉዳይ ላይ ያጋጠመው ችግርና መፍትሄው 

ከላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ 520 የሚሆኑ የአገር ውስጥ ባለሃብቶች 2.6 ሚሊዮን ሄ/ር 

መሬት ለእርሻ መውሰዳቸውና ግን ደግሞ አብዛኞቹ በተግባር ልማት ውስጥ አለመግባታቸው 

ሲታሰብ የአገር ውስጡ ባለሃብት እራሱን በራሱ (Crowed out) አደረገ አንጂ መንግስት የተቻለውን 

ሁሉ እየደረገ ስለመሆኑ መገመት ይቻላል። 

ሀገራችን ያለባት ድህነት የማይከለክላትና የማያግዳት የንግድና አገልግሎት ዘርፉን የተሻለ 

ለማቀላጠፍ የሚረዳው ሌላው ዘርፍ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ልማት ሲሆን በዚህ ረገድ መንግስት 

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓርክ በማዘጋጀትና የህግ ማዕቀፉን በማስተካከል ሂደት ላይ በመሆኑ 

አሁን እየፈሩ ያሉ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወጣቶች መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር መክሮ 

ከሚያወጣው የህግ ማቀፍ ጋር ተደማምሮ በዘርፉ የተሻለ ደረጃ ላይ እና ተወዳዳሪ መሆን 

የሚቻልበት ዕድል መኖሩንም የግሉ ዘርፍ ሊያጤነው እንደሚገባ የገለጹት ጠ/ሚ ሃይለማርያም 

መንገስት የግሉ ዘርፍ የልማታችን ሞተር ነው የሚል ጽኑ አቋም ያለው በመሆኑ ሚዛናዊ 

/balance/ መሆን ያለበትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነም ገልጸዋል። 

 

ከቴሌኮም ከሃይልና ከባንኮች በስተቀር ሁሉንም ዘርፍ መንግስት ፕራይቬታይዝ አድርጓል፤ በሩም 

ለሁሉም ክፍት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህና የተከለከሉት ዘርፎችም ላይ  ቢሆን ጥያቄ 

ለማንሳት ካልሆነ በስተቀር የTelecom እና power ዘርፉ ለሃገር ውስጥ ባለሀብቱ ቢፈቅድ ሊገባበት 

አቅም ያለው ሃይል ይኖራል ቢሎ መንግስት አይገነዘብም፤ ለውጭ ባለሀብቶች እነዚህን ዘርፎች 

የማንፈቅደው ደግሞ እነርሱ ብዙ ነገር ቢሉም መነሻችን የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። መንግስት አሁን 

የ6 ቢሊዮን ብር የባቡር ግንባታ የጀመረው ከቴሌኮም ዘርፍ ባገኘው ገቢ ነው። ይህን ዘርፍ ለውጭ 

ባለሀብት ብንሰጥ ይህ ሊሳካ አይችልም ስለሆነም የመንግስት መነሻ /economic rational/  መሆኑ 

ሊታወቅ ይገባል። 
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የንግድ መርከብ ድርጅትን በተመለከተም የውጭ ባለሀብቶች ቢሰጣቸው መጀመሪያ በቅናሽ ዋጋ 

ገበያውን ሽባ ካደረጉ በኋላ ባለሀብቶቻችን ላይ ሊቀልዱ መሆኑን መረዳትና የጨዋታውን ሜዳ 

ባለሀብቱ ጠንቅቆ ሊረዳ እንደሚገባ እንዲሁም ወደ ስህተት እንዳያመራ የጠቆሙት ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በሌላውም ሀገር ቢሆን ንግድ መርከብ ለማለት ያህል የግሉ ዘርፍ 

ይዞታል ቢባልም ከ5 ያልበለጡ ግለሰቦች በሞኖፖል ይዘው እንዳሻቸው የሚፈነጩበት ነው በማለት 

አጽንኦት በመስጠት የግሉን ዘርፍ መክረዋል። 

መንግስት ከማኑፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት በመቀጠል ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ለሰው ሃይል 

ኢንቨስትመንት እንደሆነ ያወሱት ጠቅላይ ሚስትር ሃይለማርያም ያደጉ አገራቶች ሁሉ የማደግ 

ሚስጥር የሰው ሃይል ካፒታል በመሆኑ የሀገር ውስጡ ባለሀብቶችም በየዘርፋቸው የሰው ሃይል 

የማብቃት ስራ እንዲሰሩና በዚህ ስራ ለመሰማራት ፍላጎት ላለው አካልም ወጪን በተመለከተ 

መንግስት ድጋፍ እንደሚሰጥ አሳስበዋል። 

ሌላውና ከግሉ ዘርፍ Crowed out ጉዳይ የቀረበበት ነጥብ Public Private Partner Ship የሚለው 

ነጥብ ነው። 

ይህ የኢኮኖሚ ጽንሰ ሃሳብ መንግስትና የግሉ ዘርፍ በጋራ የሚሰሯቸውን ዘርፎች የተመለከተ 

ሲሆን ከግሉ ዘርፍ በቀረበው አግባብ መሰረት ሀገሪቷ ባሳለፈችው የሆቴልና አገልግሎት ዘርፍ  

ጥምረት መመስረት ተገቢ አይደለም። አንዱ ጥምረት በመንግስትና በግሉ ዘርፍ መካከል 

የሚደረገው  ውይይት እንደሆነ ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ የሚፈጠሩ 

የምክክር መድረኮችን ጨምሮ የግሉም ለብቻው መንግስትም ለብቻው ባቃተው ዘርፍ ላይ 

መገናኘት ግን ተገቢ ነው በማለት አሁን አገራችን ባለችበት ሁኔታ የግሉ ዘርፍና መንግስት 

ሊገናኙ የሚችሉበትን አንድ ዘርፍ በማንሳት ማብራሪያ ሰጥተዋል። 

ይኸውም ዘርፍ የቱሪዝም ዘርፍ ሲሆን ቱሪዝም በባህሪው በየወሩ የሚገመገም ባለመሆኑ መንግስት 

በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የቱሪዝም ምክር ቤት አቋቁሞ የግሉም የመንግስትም ያልሆነ ቦርድ 

ይመሰርታል። 

ኢትዮጵያ የሁሉንም አይነት የቱሪዝም ፖቴንሽያል ያላት ሀገር ሆና የፕሮሞሽን አካሄዷ በአንድ 

ፖቴንሽያል ከሚታወቁቱ ኬንያና የግብጽ አንጻር  ዝቅተኛ ጥቅም እንኳ መጠቀም አልቻለችም። 

ስለሆነም ከላይ በተጠቀሰው አግባብ የግሉ ዘርፍና መንግስት ሊሰሩት የሚገባቸው ዘርፍ መሆኑ 

ተለይቷል። 

ባጠቃላይ ከድህነት ለመውጣት በሚደረገው ጥረት መንግስት የግሉን ዘርፍ ሁሌም (Crowed in) 

በማድረግ የሚቀጥል ሲሆን ሌብነትን ከማስቀጠል ሙከራ ባሻገር የግሉ ዘርፍ ያለበትን ችግር ሁሉ 
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በአስተዳደራዊና በፍ/ቤት ለመፍታት በሩ ክፍት ስለመሆኑ  አጽንኦት በመስጠት ያብራሩ ሲሆን 

የግሉ ዘርፍ ታዳምያንም  መርካታቸውን በተባበረ ድምጻቸው አረጋግጠዋል። ስለሆነም እንዲህ 

አይነት ውይይቶች ለኢትዮጲያ ህዳሴ የሚኖራቸው ፋይዳ እጅጉን የጎላ ስለሚሆን ተጠናክረው 

ሊቀጥሉ ይገባል እንላለን 

 

 


