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የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የ2014 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወራት በዋና ዋና የቁልፍ አመላካቾች 

(KPIs) አፈጻጸም  

 

ወደ ሃገር ውስጥ የገባ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ስበት 

(Florigen Direct Investment Inflow) በተመለከተ 

 ኮሚሽኑ የዓለም አቀፉ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ኤጀንሲ አሶሴሽን (WAIPA) እንዲሁም የዓለም ባንክ ግሩፕ 

በጥምረት የሚያዘጋጁትን አለም አቀፋዊው የ ‘Strengthening IPA Advocacy Services’ Gold award 

2021. ተሸላሚ ሆኗል፡፡ 

 በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ  ወራት ውስጥ 3.63 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ታቅዶ 

2.43 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መሳብ የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም 67% ነው፡፡  

 ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ18.8 በመቶ ዕድገት አሳይቷል፡፡ 

አዳዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ በተመለከተ 

 በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ  ወራት ውስጥ በአገራችን ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት አሳይተው ከተመለመሉ የውጭ 

ባለሃብቶች ውስጥ ለ203 ፕሮጀክቶች አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ 118 ባለሃብቶች አዲስ 

የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ተደርጓል:: አፈጻጸሙም 58% ነው።   

➢ ፍቃድ የወሰዱት 68 ሙሉ ለሙሉ የውጭ፣ 

➢ 31 በጥምርታ እና   

➢ 19 የሃገር ውስጥ፡፡  

118 ፕሮጀክቶች በኢኮኖሚ ሴክተር ሲታይ 

➢ 65 በማኑፋክቸሪንግ ፣ 

➢ 50 በአገልግሎት እና  

➢ 3 ግብርና ናቸው፡፡ 

 

የኤክስፖርት አፈጻጸም በተመለከተ 

 በዘጠኝ ወራት ውስጥ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የአልባሳት፣የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ምርት 

የወጪ ንግድ 223 ሚሊዮን የአሜካን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 156.7 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ተገኝቷል፡፡ 

አፈጻጸሙም 70% ነው፡፡ 

  



ገጽ 2 of 4 
 

 ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 21 በመቶ ወይም የ27 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ጭማሪ አለው፡፡  

 

 በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ዝቅ ሊል የቻለው በኮሮና ምክንያት የገበያ መቀዛቀዝ፣ የሰራተኞች በስራ 

ገበታቸው ላይ በወጥነት አለመገኘት፣ የአገዋ (AGOA) መሰርዝ በገበያ አማራጫቸው ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ፣ የውጭ 

ምንዛሬ እጥረት፣ የሎጂስቲክስ ወጪ መናር፣የአውሮፓ ገበያ መዳረሻቸው ለሆኑት ድርጅቶች የሩሲያን ዩክሬን ጦርንት 

እና በሌሎቸ ምክንያቶች አፈጻጸሙ ሊያንስ ችሏል። 

 ከአገዋ (AGOA) መሰረዝ በተያያዘ የተለያዩ ጥናቶችና የፖሊሲ ምክረ ሃሳቦች ቀርበዋል፡፡ 

 

ኤክስፖርት አፈጻጸም በወራት 

 

 

የስራ ዕድል ፈጠራ በተመለከተ 

 በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ ወራት ውስጥ ለፕሮጀክቶች በተደረገው ድጋፍ ህብረተሰቡ ከኢንቨስትመንት 

ተጠቃሚ  

➢ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ  ወራት ውስጥ 57,451 ዜጎች (ሴት 45,835 ወንድ 11,616) 

የስራ እድል ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ 

 

 

➢ የዘጠኝ ወራት  አፈጻጸም ዝቅ ሊል የቻለው በሃገራችን ባለው አለመረጋጋት፣ ከአገዋ (AGOA) መዘረስ ጋር በተያያ 

የካምፓኒዎች የሰራተኛ ቁጥር በከፍተኛ መጠን መቀነሳቸው እና ወደ ማምረት የተሸጋገሩ ፕሮጀክቶች በጥሬ ዕቃ፣ 
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ሃምሌ ነሃሴ መስከረም ጥቅምት ህዳር ታህሳስ ጥር የካቲት መጋቢት

በሚሊዮን ዶላር
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በውጭ ምንዛሬ፣ ወዘተ እጥረት ምክንያት በሙሉ የማምረት አቅማቸው ማምረት አለመቻላቸው የሚቀጥሩት የሰራተኛ 

መጠን ዝቅተኛ መሆን ነው፡፡  
➢  

 

 

ፕሮጀክቶችን ማሸጋገር በተመለከተ 

 

ወደ ትግበራ 

 በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ  ወራት ውስጥ 159 (124 ከፓርክ ውጪ እና 35 በፓርክ ውስጥ) ፕሮጀክቶችን ወደ 

ትግበራ/Implementation/ ለማሸጋገር ታቅዶ 96 (71 ከፓርክ ውጪ እና 25 በፓርክ ውስጥ) ፕሮጀክቶች 

ማሸጋገር ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 60% ነው፡፡ 

ወደማምረት/አገልግሎት መስጠት 

 114 (95 ከፓርክ ውጪ እና 19 በፓርክ ውስጥ) ፕሮጀክቶችን ወደ ማምረት/አገልግሎት መስጠት 

/Operation/ለማሸጋገር ታቅዶ 117 (105 ከፓርክ ውጪ እና 12 በፓርክ ውስጥ) ፕሮጀክቶች ማሸጋገር ተችሏል፡

፡ አፈጻጸሙም 103% ነው፡፡ 

 

ጠቅላላ ትግበራ/ማምረት/አገልግሎት መስጠት 

 በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በዘጠኝ  ወራትውስጥ  273 ፕሮጀክቶችን (219 ከፓርክ ውጪ እና 54 በፓርክ ውስጥ)  

ወደ ትግበራ/ ማምረት እና አገልግሎት /Implementation & operation/  ለማሸጋገር ታቅዶ 213 ፕሮጀክቶች 

(176 ከፓርክ ውጪ እና 37 በፓርክ ውስጥ) ማሸጋገር ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 78% ነው፡፡ 

 

የመግባቢያ ሰነድ (MOU) መፈራረም በተመለከተ 

 አምራች ድርጅቶች እና ፓርክ አልሚዎችን በመለየት በዘጠኝ ወራት ውስጥ 40 ፕሮጀክቶች ጋር የመግባቢያ ሰነድ 

(MOU) ለመፈራረም ታቅዶ 31 ከሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የመግባብያ ስምምነት እንዲፈራረሙ እና ወደ 

ቀጣይ ትግበራ እንዲገቡ ድጋፍ ተሰጥቷል፡፡ ይህም የዕቅዱን 76% ማከናወን ተችሏል፡፡  

 የመግባቢያ ስምምነቶቹ በሶስቱ አግሮ ፕሮሰሲንግ ፓርኮችና በአምስት ነባር ፓርኮች ውስጥ ነው፡፡  የመግባቢያ 

ስምምነቶች   የፈረሙ 31 አምራች ድርጅቶች 9 በቡልቡላ ፣ 5 በኢስተርን ፣ 5 ይርጋለም ፣ 3 ቂሊንጦ ፣ 2 በድሬ ደዋ 

፣ እና ቀሪዎቹ 7 በሌሎች 4 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ( ቡሬ ፣ ጅማ እና ሐዋሳ) ተፈርሟል፡፡  
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