
በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያቋቋሙት 
የኢንቨስትመንት ፈንድ ሥራ ሊጀምር ነው  
በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ኢንቨስትመንት ውስጥ መዋለ 
ነዋያቸውን እንዲያፈሱ ለማድረግ በአሜሪካ የተቋቋመው ኩባንያ፣ ሕጋዊ ዕውቅና አግኝቶ በዚህ ዓመት 
ሥራ እንደሚጀምር ተገለጸ፡፡ 

‹‹ኮላቦሬቲቭ ኢንቨስቲንግ ባይ ዘኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ›› በሚል ፕሮጀክት  በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ውስጥ 
ለመግባት ያስችላል የተባለው ይህ ውጥን፣ በአሜሪካ ሕግ መሠረት ፈቃዱን ካገኘ በኋላ የካፒታል ማሰባሰብ ሥራው 
ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

ሐሳቡን በማመንጨት የሚያስተባብሩት የኧርነስት ኤንድ ያንግ ማኔጂንግ ፓርትነር አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ለሪፖርተር 
እንደገለጹት፣ በአሁኑ ወቅት የኢንቨስትመንት ፈንዱን የሚያሰባስበው ኩባንያ በአሜሪካ የተመዘገበ ሲሆን የመጨረሻውን 
ፈቃድ ለማግኘት የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡  

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በኢንቨስትመንቱ መስክ ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚያስችላቸው ይህ ዕቅድ፣ በአሜሪካ ፈቃዱን 
ካገኘ በኋላ ኩባንያው ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ በዚህ ዓመት ወደ ሥራ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

በኩባንያው በኩል ኢንቨስት የሚደረግባቸው ዘርፎች የተመረጡ ሲሆን ግብርና፣ አግሮ ኢንዱስትሪ፣ መሠረተ ልማት፣ 
ሆቴልና ቱሪዝም ከተመረጡት ውስጥ ይገኙባቸዋል፡፡ በአነስተኛ ደረጃም የማዕድን ዘርፍ ውስጥ የመግባት ዕቅድ 
ተይዟል፡፡ 

በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጋራ ሆነው ካፒታል በማሰባሰብ በአገራቸው 
የኢንቨስትመንት መስኮች ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል የተባለው ይህ ውጥን፣ በመጀመሪያው ዓመት አሥር 
ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ካፒታል ያሳስባል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

በአክሲዮን ደረጃ የሚቋቋመው ይህ ኩባንያ የአንድ አክሲዮን ዋጋው 10 ዶላር ተተምኖ፣ ማንኛውም በአሜሪካ የሚገኝ 
ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በኩባንያው ውስጥ እንዲሳተፍ ዕድል የሚሰጥ ነው፡፡ ኩባንያውን ወደ ምሥረታ 
ከመገባቱ በፊት ላለፉት ሁለት ዓመታት በአሜሪካ በሚገኙ ግዛቶች ስለ ፕሮጀክቱና ኢትዮጵያ ስላላት የኢንቨስትመንት 
ዕድል ገለጻ ሲደረግ መቆየቱን አቶ ዘመዴነህ ገልጸዋል፡፡   

 ኢትዮጵያውያኑ በአገራቸው ኢንቨስትመንት ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ ሲደረግላቸው፣ ለመሳተፍ ያላቸውን ፍላጎት 
እንዳሳዩ ተናግረዋል፡፡ በአሜሪካ  የአመለካከት ልዩነት ያላቸው ወገኖች የመኖራቸውን ያህል ከተቃዋሚዎችም ሆነ ደጋፊ 
ከሆኑት ውጭ ገለልተኛ የሚባሉት ላይ ትኩረት የተደረገና፤ ብልጫ ያላቸውም ገለልተኛ በመሆናቸው በሺዎች የሚቆጠሩ 
ዜጎች በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ይካተታሉ የሚል እምነት እንዳላቸው አቶ ዘመዴነህ ተናግረዋል፡፡ 

በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከተደረጉት ውይይቶች በኋላም ምን ያህል ኢንቨስት ሊያደርጉ እንደሚችሉና በምን ዓይነት 
የኢንቨስትመንት መስክ ውስጥ መሳተፍ እንደሚፈልጉ በጽሑፍ መረጃ እንዲሰባሰብ ተደርጓል፡፡   

ከተሰበሰው መረጃ ኢትዮጵያውያኑ ብዙ ካፒታል ማምጣት እንደሚችሉ ተገንዝበናል የሚሉት አቶ ዘውዴነህ፣ በዚህ 
ምክንያት ጥሩ ውጤት ይመዘገባል የሚል ዕምነት አላቸው፡፡  

 አቶ ዘመዴነህ ኢትዮጵያ ውስጥ የስቶክ ገበያ ባለመኖሩ ሁሉም ሰው በገዛው አክሲዮን መጠን አስተዋጽኦ ለማድረግ ይችል 
እንደነበር ይናገራሉ፡፡  

 የስቶክ ገበያና ካፒታል ገበያ በሌለበት አገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ውስጥ ተሳታፊ መሆን የሚቻለው በጋራ ካፒታል 
አሰባስቦ ኢንቨስት በማድረግ ነው ያሉት አቶ ዘመዴነህ፣ ይህ አካሄድ ተመራጭ ሆኖ በመገኘቱ ፕሮጀክቱን ወደ 
ማንቀሳቀሱ መግባቱን አስታውሰዋል፡፡ ማኀበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ያስችላል ተብሎም ይጠበቃል፡፡ 

 ኢትዮጵያ ውስጥ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመግባት ብዙ ካፒታል ስለሚያስፈልግ ውጭ ያሉ 
ኢትዮጵያውያን በግላቸው ኢንቨስትመንት ውስጥ ለመግባት እንደማይችሉ በማሰብም ጭምር የተጀመረው እንቅስቃሴ 
ለዲያስፖራው ጠቃሚ ይሆናል ተብሏል፡፡ 

 በአሜሪካ በኩባንያ ደረጃ ተሰባስቦ እዚህ የሚመጣው ካፒታል፣ በኩባንያው በኩል ኢንቨስትመንት ላይ ከመዋሉ ባሻገር 
ከሌሎች የውጭ ኩባንያዎች ጋር በመጣመርም በተለያዩ መስኮች ላይ ለመሳተፍ ዕቅድ ተይዞለታል፡፡  



በፕሮጀክቱ ስኬት ላይ ጥርጥር የለኝም የሚሉት አቶ ዘውዴነህ፣ በዚህ ዓመት ውስጥ የኩባንያው ሕጋዊ ሒደቶች 
ተጠናቅቀው ገንዘቡ መምጣት እንደሚጀምርና  ኢንቨስትመንት ላይ እንደሚውል ተስፋ አድርገዋል፡፡  

የዳያስፖራ ፈንድ በማሰባሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት ላይ እንዲውል በአሜሪካ የተጀመረው እንቅስቃሴ 
ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት ወደ በአውሮፓ ከዚያም ወደ መካከለኛው ምሥራቅ በመጓዝ ተመሳሳይ 
ሥራ ለመሥራት ውጥን መኖሩን ከአቶ ዘመዴነህ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

 


