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መግቢያ

በ2010 ዓ.ም በወቅቱ መንግሥትን ያስተዳድር የነበረው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) መንግሥት
በንብረትነት የያዛቸውን የልማት ድርጅቶች ለመሸጥ መወሰኑን ተከትሎ አሁን የመንግሥት ሥልጣንን እያስተዳደረ የሚገኘው ብልዕግና
ፓርቲ ለኢሕአዴግ ውሳኔ ተፈጻሚነት ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ይታወቀል፡፡ መንግሥታዊ የልማት ድርጅቶችን መሸጥ ለኢትዮጵያ
መንግሥት የመጀሪያው አይደለም፡፡ የኢሕአዴግ መንግሥት ሁሉንም ባይሆን በአብዛኛው ከደርግ ተወርሰው የነበሩ ድርጅቶችን በሽያጭ
ወደግል አዛውሯል፡፡ ወርቁ  የተባሉ  የኢትየጵያ ኢኮኖሚስቶች ማኅበር ተመራማሪ ያጠኑት ጥናት እንደሚያሳየው ከ1986 እስከ 2004
ወደ ግል እንዲዛወሩ የተደረጉት 223 የመንግሥት ድርጅቶች ወደ ግል በመዛወራቸው በመንግሥትም ሆነ በግል ከተያዙት ጋር ሲነፃጸሩ
የተሻለ ውጤታማ ሆነው አልተገኙም፡፡ ከዚህ ተነስተው አቶ ወርቁ መንግሥት ድርጅቶቹን በጥድፊያ እንዳይሸጥ  ይመክራሉ፡፡

የብልፅግና ፓርቲ መንግሥታዊ ድርጅቶችን የመሸጥ እንቅስቃሴ ከቀደመው የኢሕአዴግ ሽያጭ የሚለየው ለሽያጭ ያቀረባቸው ድርጅቶች
ከመጀመሪያውም በኢትዮጵያ መንግሥት የተቋቋሙት፤ ለትርፍ ሳይሆን ለሀገራዊ እና ሕዝባዊ ደኽንነት እና አገልግሎት የተፈጠሩ፤
በእድሜም አሁን ካለው አብዛኛው ሕዝብ የቀደሙ፤ ለሀገር ደኽንነት፤ ለኢኮኖሚ ዕድገት እና ለሕዝብ ልማት መሠረት የሆኑ እና ሕዝብ
በኢትዮጵያዊነት የሚያውቃቸውና የኔ/የኛ የሚላቸው መሆናቸው ነው፡፡ 

ባለቤትነታቸው ሕዝባዊ ከሆኑ ድርጅቶች መካከል ዝግጅቱ ተጠናቆ በከፊል ለሽያጭ ገበያ የወጣው የኢትዮ ቴሌኮም ነው፡፡ ይህ ድርጅት
በሕዝብ ዘንድ የሚታወቀው በቋሚና ተንቀሳቃሽ ስልኮች አገልጋይነቱ፤ በኢንተርኔት የመረጃ አስተለላፊነቱና ደንበኞች ከባንኮች ጋር
ያላቸውን ግንኙነት በማሳለጡ የተወሰነ ነው፡፡

ነገር ግን የቴሌኮም ተግባር ከዚህ የላቀና የሰፋ ነው፡፡ የኛው ቴሌኮም ባይደርስበትም የዘርፉ አገልግሎት በሰፊው ሲታይ የመረጃ
የግንኙነት ቴክኖሎጂ (አይሲቲ) ይፋዊ መገለጫ  መሆኑና የባንክና ፋይናንስ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን (የሚድያ) ክፍለ-ኢኮኖሚው
የጀርባ አጥንት ነው፡፡ 

የቴሌኮም ዘርፍ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሌሎች መሠረተ ልማቶች ሁሉ ዋነኛ ግብዓት መሆኑ የቴሌ ጉዳይ የሰፋ እና ወሳኝ ተፅዕኖ
የሚያሳድር ዘርፍ አድርጎታል፡፡ 

ቴሌኮም የዓለም ኢኮኖሚ ሞተር ከሆነ ሰንብቷል። ሀገራችን ኢትዮጵያም ዕድገቱ እንደበለፀጉት ሀገራት አይድረስ እንጂ ዘርፉን
ከተቀላቀለች 100 ዓመታት አልፈዋል። ዛሬ ላይ የቴሌኮም ጉዳይ ከኢኮኖሚ ማዕከልነት አልፎ የሀገር ደህንነት ጉዳይ (national
security issue) ነው። ቴሌኮም በ21ኛው ክፈለ ዘመን የፋይናንስ ሥርዓት መተግበሪያ፣ የመገናኛ ብዙኃን የደም ቧንቧ፣ ከፍተኛ የሆነ
ሀገራዊና ወታደራዊ መረጃዎችን ማስተላለፍያ፣ ከመሪዎች ጀምሮ ከፍተኛ የሀገር አስተዳደሪዎች መረጃ መቀባበያ፣ ለደህንነት ሥራዎች
መረጃ ማግኛ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የጦር መሳሪያና ጦር ሜዳ ሆኖ ተመልከተናል። ከዚህ ባለፈ ኢንዱስትሪው ብዙ ሌሎች
ኢኮኖሚ ዘርፎች ተወዳደሪነታቸውን ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆነ ግብዓት እና ለሀገራችን የወደፊት ዕድገት ያለውን አቅም መገነዝበ ተገቢ
ነው። በዘርፉ እምርታ ካሳዩት ሀገራት አንዷ የሆነችው አሜሪካ እ.አ.አ. በ1982 ብሔራዊ የቴሌኮሚኒኬሽን ደህንነት አማካሪ ኮሚቴ
(National Security Telecommunication Advisory Committee) በሚል በሮናልድ ሬገን በተቋቋመ ቡድን
የተጀመረው ቴሌኮምን የሀገር ደህንነት ማዕከል አድርጎ የመጠቀም ጅማሮ ዛሬም ድረስ ቀጥሎ አለ። የሌሎች ሀገራትም ልምድ
የሚያሳየን የቴሌኮም ሴክተር የሀገር ደህንነት ለማጠንከር ወሳኝ ሚና እንዳለው ነው።



ኢትዮቴሌኮም

የቴሌኮም አገልግሎት ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባው በአፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግሥት እ.አ.አ 1894 ዓ.ም ነው። የቴሌኮም
አገልግሎትን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስተዳድረው ተቋም በተለያየ ስም እየተጠራ እና በውጭ ሀገር ዜጎች መሪነት የቀጠለ ሲሆን እ.አ.አ
ከ1910 ጀምሮ ግን ልጅ ግዛው በዛብህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ አስተዳዳሪ ተደርገው መሾማቸውን ከኢትዮ ቴሌኮም ድረ አምባ
የተገኘ መረጃ ያስረዳል። የቴሌኮም አገልግሎትን የሚያስተዳድረው ተቋም በተለያየ ቅርጽ እና ስም ቀጥሎ ኢትዮ ቴሌኮም እ.አ.አ 2010
አሁን ያለውን ስያሜ ይዟል።

ኢትዮ ቴሌኮም በሀገር ውስጥ ያለውን ግንኙነት ለማሳለጥ በስድስት አቅጣጫዎች አዲስ አበባን ከሌሎች ትልልቅ ከተሞች ጋር
የሚያገናኙ የተቀበሩ ፋይበር መስመሮች ሲኖሩት የዓለም አቀፍ ግንኑነቶችን መፈጸም የሚያስችሉ 3 የምድር ሳተላይት ስቴሽኖችን
ያስተዳድራል። ከአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ካለው የኔትወርክ ፍላጎት ውስጥ 70% የሚሆኑት የሚገኙት በአዲስ አበባ እንደሆነ
የኢትዮ ቴሌኮም ድረ አምባ ያስረዳል።

ኢትዮ ቴሌኮም በአሁኑ ወቅት ከ36,465 በላይ ቋሚ እና ጊዚያዊ ሠራተኞችን የሚያስተዳደር ተቋም ሲሆን ከፍተኛ ትርፍ ወደመንግሥት
ካዝና የሚያስገባም ድርጅት ነው። በ2012 የበጀት ዓመት የኢትዮ ቴሌኮም ገቢ 47.7ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 11.3
ቢሊዮን ብር በግብር መልክ እንዲሁም ተጨማሪ 4 ቢሊዮን ብር በቀጥታ ለመንግሥት ገቢ እንዳደረገ አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም
በአጠቃላይ ከ43 ሚሊየን በላይ ተጠቃሚዎች ሲኖሩት ከነዚህም ውስጥ 41.9 ሚሊየን የድምፅ አገልግሎት እንዲሁም 22.3 ሚሊየን
የዳታ እና ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ናቸው::



በመንግሥት ባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶችን ወደ ግል ባለቤት ማዘዋወር
(ፕራይቬታይዜሽን) ምንድነው?

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማኅበር በ1993 ዓ.ም ፕራይቬታይዜሽን እና በመንግሥት ባለቤትነት የሚተዳደሩ ድርጅቶች ማሻሻያ
(ሪፎርም)ን አስመልክቶ በአዳማከተማ ባካሄደው ወርክሾፕ ላይ የቀረቡ ጥናታዊ ጽሑፎችን አሰባስቦ በያዘ ጥራዝ ውስጥ
ፕራይቬታይዜሽን ጠቅለል ባለ መልኩ የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲያንሰራራ እና ውጤታማነት (efficiency) እንዲጨምር ተግባራዊ
የሚደረግ ፖሊሲ እንደሆነ መግባቢያ እንዳለ ጠቅሶ ነገር ግን ፕራይቬታይዜሽን በተለያየ የርዕዮተ ዓለም መነጽር ከታየ የተለያየ ትርጉም
ሊሰጠው እንደሚችል ያትታል። በጥራዙ ውስጥ ጌታቸው ዮሴፍ የተባሉ ባለሙያ «Public Enterprise Reform and
Privatization: A Review of Experiences» በሚል ርዕስ ያሰፈሩት ጽሑፋቸው ውስጥ «በቅይጥ ኢኮኖሚ ውስጥ
ፕራይቬታይዜሽን ከፖለቲካ መር ሞኖፖሊዎች ወይንም ከሚተበትቡ መንግሥታዊ ደንቦች እና ቁጥጥር ይልቅ ገበያው የሕዝብን ጥቅም
ማስጠበቅ ይችላል ከሚል ስምምነት የሚተገበር ነው። ቀድሞ በዕዝ ኢኮኖሚ ውስጥ ለነበሩ ኢኮኖሚዎች ደግሞ የቀድሞውን
የኢኮኖሚ ሥርዓት ወደ ከበርቴ ሥርዓት ማሸጋገሪያ መሣሪያ ነው። ሶሻሊስታዊ ባልሆኑ ሀገራት ደግሞ ፐራይቬታይዜሽን መንግሥት
ኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ሚና የመገደቢያ እና ለግሉ ዘርፍ አስቻይ የሆነ ሁኔታ መፍጠሪያ መሣሪያ ነው።» ብለው ያስረዳሉ። 

ጌታቸው በጽሑፋቸው መደምደሚያ ላይ ፕራይቬታይዜሽን ሁል ጊዜ ለሁሉ ዓይነት ችግሮች መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል ጠቅሰዋል።
«የፕራይቬታይዜሽን እርምጃዎች ከመወሰዳቸው በፊት ለምን እንዳስፈለጉ በግልጽ ማስቀመጥ እና ከአጭር ጊዜ ጥቅም ጥያቄ በላይ
መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በጥድፊያ ከተሄደበት ፕራይቬታይዜሽን ሊፈታው የታሰበውን ችግር የበለጠ የሚያባብስበት አደጋ
አለ።» ብለዋል።



ፕራይቬታይዜሽን በሌሎች ሀገሮች እና ኢትዮጵያ ያለው ታሪክ እና የተገኙ ልምዶች

የተለያዩ ታዳጊ ሀገሮች የምጣኔ ሀብት ዕድገታቸውን ለማፋጠን እና በመንግሥት ባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶችን ውጤታማነትን ለማሻሻል
በማሰብ ጥቂቶቹ በራሳቸው ተነሳሽነት አብዛኞቹ ደግሞ በዓለም ዓቀፍ ገንዘብ አቅራቢ (አበዳሪ) ተቋማት እና ኃያላን ሀገራት እየተገፉ
የፕራይቬታይዜሽን እርምጃዎችን ወስደዋል። ይህን ተከትሎ ጥቂቶቹ መጠነኛ የሆነ ውጤት ሲያገኙበት አብዛኞቹ ግን ለብዙ ሌሎች
ችግሮች ያጋለጣቸው ውድቀት ውስጥ ከቷቸዋል። በመንግሥት ባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶች ውስጥ ከፍተኛ ክህሎት ያላቸው
ባለሙያዎችን እና አመራር የነበራቸው ብራዚልን የመሣሠሉ ሀገሮች ውስጥ ድርጅቶቹን ውጤታማ ስላደረጋቸው ለፕራይቬታይዜሽን
ብዙም ጉጉ አልነበሩም።እነዚህ ሀገሮች በራሳቸው ፍላጎት ላይ ተመስርተው ቀስ በቀስ እና የተመረጡ ዘርፎች ላይ የተገበሩት
ፕራይቬታይዜሽን በውጭ ኃይሎች እየተገፉ ፕራይቬታይዜሽንን ከተገበሩ ሀገሮች የተሻለ ውጤት አግኝተዋል። 

ፕራይቬታይዜሽንን ከተገበሩ ሀገራት የተገኙ ትምህርቶች የሚያስረዷቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ትምህርት
ፕራይቬታይዜሽንን በውጤታማ መልኩ ለመተግበር የሚያስችል ወጥ ሞዴል አለመኖሩ ነው። በሌሎች ሀገሮች የተተገበረ ሞዴልን
ለመድገም ከመጣር ይልቅ ከራስ ተጨባጭ ሁኔታ ተነስቶ ፕራይቬታይዜሽን የሚካሄድበትን ፍጥነት እና የዘርፎች ቅደም ተከተል
ማስቀመጥ የተሻለ ውጤት አምጥቷል።ፕራይቬታይዜሽን ውጤታማ እንዲሆን ተግባራዊ የሚሆንበትን ቅደም ተከተል ማወቅ እና
አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ ማመቻቸት ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። ግልጽነት እና ተጠያቂነት ያለበት ሥርዓት አስቀድመው በዘረጉ ሀገራትም
ፕራይቬታይዜሽን የተሻለ ውጤት አስመስዝግቧል። 

የፕራይቬታይዜሽን ውጤት ዘላቂ መሆኑን እና ጥቅሙም የሚገኘው በረጅም ጊዜ መሆኑን የተረዱ እንዲሁም መንግሥት አጠቃላይ
ማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ ምን ዓይነት ሚና መጫወት ይገባዋል የሚለውን በግልጽ ያስቀመጡ ሀገሮች የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል።
(ጌታቸው 1993)

በ1983 ዓ.ም የተከሰተውን የመንግሥት ለውጥ ተከትሎ ሥልጣን ላይ የወጣው ሕወሃት/ኢሕአዴግ በወቅቱ በመንግሥት ቁጥጥር ስር
የነበሩ የተለያዩ ድርጅቶችን ወደግል ይዞታነት አዙሯል። ወርቁ የተባሉ የኢትየጵያ ኢኮኖሚስቶች ማኅበር ተመራማሪ ያጠኑት ጥናት
እንደሚያሳየው ከ1986 እስከ 2004 ወደ ግል እንዲዛወሩ የተደረጉት 223 የመንግሥት ድርጅቶች ወደ ግል በመዛወራቸው
በመንግሥትም ሆነ በግል ከተያዙት ጋር ሲነፃጸሩ የተሻለ ውጤታማ ሆነው አልተገኙም፡፡



ኢትዮ ቴሌኮም ለምን ይሸጣል? መሸጥ አለበት የሚሉ መከራከሪያ ነጥቦችና
ችግሮቻቸው

ኢትዮ ቴሌኮምን የመሸጡ ውሳኔ አንድ የማናውቀው የአስገዳጅ ኃይል (ምናልባትም ዓለማቀፎቹ የገንዘብ ተቋማት) ጫና ውጤት እንጂ
መንግሥት ፈልጎት የተደረሰበት አይመስልም። 

በዓለም ላይ የቴሌኮም ድርጅቶቻቸውን የሸጡ ብዙ ሀገሮች አሉ። እነዚህ ለምንድነው የሸጡት ሰንል አንዳንዶቹ የራሳቸውን ቴሌኮም
አደርጅተው፣ የሀገራቸውን ገበያ በራሳቸው መሣሪያ ሞልተው በሌሎች ሀገሮች ገበያ ለማግኘት የሀገራቸውን ገበያ የከፈቱ አሉ። ደቡብ
ኮሪያ እና ቻይና ለዚህ ማለፊያ ምሳሌዎች ናቸው።  ሌሎች ደግሞ በተለይም እንደኛ ኋላቀር ሀገሮች የመሸጥ ምክንያቶቻቸው የተለያዩ
ቢሆንም በውጭ «ምክርና ግፊት» መሆኑ የታወቀ ነው። ከሚሰጡ ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ እና ድክመታቸው የሚከተሉት ናቸው፦

ሀ) የርዕዮተ-ዓለም ጫና

በርዕዮተ ዓለም ምክንያት ድርጅቶችን የመሸጥ ጉዳይ ድርጅቱ የመንግሥት በመሆኑ የደረሰ ጉዳት ወይም ጥቅም ሳይኖር መንግሥት
በኢኮኖሚው ውስጥ ምንም ዓይነት ተሳትፎ ማድረግ የለበትም የሚል ዕምነት ባነገቡ ኃይሎች የሚገፋ ነው፡፡ እሳቤው ኢኮኖሚያዊ
ተግባራት ሁሉ መከናወን ያለባቸው በዜጎች ጥቅሞችና ፍላጎቶች ሳይሆን በገበያ ብቻ በሚመራው በግሉ ዘርፍ ነው በሚል ዕምነት ላይ
የተመሠረተ ፖለቲካዊ ግፊት ነው፡፡ በመሆኑም ሲጀምር የመንግሥት ተሳትፎ መኖር በጭራሽ የለበትም፤ ካለበትም በአፋጣኝ መውጣት
አለበት ነው አቋማቸው፡፡ የዚህ አመለካከት ተከታዮች ኢኮኖሚያዊ ፍልስፍና በግለሰቦች ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ምዕራባውያን በተለይም
አሜሪካ የምትከተለው በግል ጥቅም ላይ ያጠነጠነ፤ በግል ንብረትና በነፃ ገበያ መርህ ላይ የቆመ ፍልስፍና ነው፡፡ በዚህ እሳቤ
ማንኛውም የመንግሥት ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ግለሰቦችን የሚጫንና ከጨዋታ ውጭ የሚያደርግ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም፡፡ ነገር ግን
ይህ አመለካከት በዕውነታ ላይ የተመሰረተ አይደለም፡፡ በቅርብ የወጡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለምሳሌ ለአይፎን ዓይነቱ ምጡቅ

መገልገያ መሰረት የሆኑት ከ10 የማያንሱ የቴክኖሎጂው መሰረቶች (touch screen, GPS, integrated circuit, memory,
AI for SIRI, etc) በአሜሪካን መንግሥት ወጪ የተገነቡና አፕል ገጣጥሞ የተጠቀመባቸው ግኝቶች ናቸው፡፡ እንዲህ ያሉ
የመንግሥት ድጋፎች እና ቴክኖሎጂዎች ባይኖሩ አፕልና አይፎን አይኖሩም ነበር፡፡ ስለሆነም የቴክኖሎጂ ዝመናና ውጤቱ የግለሰቦች
ክህሎት ብቸኛ ውጤት አድርገው የሚያስቀምጡ ሀሳቦች አሳሳች የሚሆኑት ውጤታቸው ባመዘኙ የነዚህ የግል ድረጅቶችና ግለሰቦች
ሳይሆን በመሰረቱ የጠንካራ መንግሥት እና የመንግሥት ድርጅቶች ድጋፍ ውጤት ነው (በዚህ ጉዳይ የአሜሪካ መንግሥትና ደርጅቶች
መከላከያውን ጨምሮ በእነዚህ ጥናቶች በምሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸው)፡፡ ይህም መንግሥት እንደ አፕል ላሉ የግሉ ኢኮኖሚ ደጋፊና
መሰረት እንጂ አጥፊ እንዳልሆነ ነው፡፡ የሚገርመው ግን ለራሳቸው እንዲህ እያደረጉ ለታዳጊ ሀገሮች ተቃራኒውን መምከራቸውና
ማስገደዳቸው ነው፡፡

የዚህ «የነፃ ገበያ» አቋም ደጋፊዎች በተለያዩ ሀገራት ያሉ መንግሥታት የኢኮኖሚ ንብረቶች ባለቤትነትን ኮንነው ንብረታቸውን ሸጠው
በአስተዳደር ብቻ እንዲወሰኑ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ጫና የሳድራሉ፡፡ ከሀገራት የሚመጡ ግፊቶች በብድርና እርዳታ የታጀበ ምክር
ይህም ካልበቃ ጫና ይታከላል፡፡ ጫና እንዲያሳድሩ የሚላኩት የዓለም ባንክ፤ የዓለም የንግድ ድርጅትና በዋናነት የዓለምአቀፉ የገንዘብ
ድርጅት ናቸው፡፡ ኢላማ ውስጥ የገቡ ሀገራት የመንግሥትን የልማት ድርጅቶች ከመሸጥ በተጓዳኝ ኢኮኖሚያቸውን ለውጭ ባለኃብቶች
ያለአንዳች ገደብ የመክፈት ግዴታ ሌላ የሚጣልባቸው ግፊት ነው፡፡ ይህ ማለት የሀገሮቹ የኢኮኖሚ ዕድገትና የሕዝብ ልማት ወሳኞች
ሀገራዊ ባለኃብት ሳይሆኑ የውጭዎቹ ይሆናሉ፡፡ ሀገራዊ ድርጅቶች ቢኖሩም በነፃ ገበያ ከውጪዎቹ ጋር ተወዳድረው መዝለቅ
ስለሚሳናቸው በጊዜ ሂደት ከገበያው መውጣታቸው አይቀሬ ነው፡፡



በዘላቂነት ሀገራት የሚጎዱ እንደሚሆን ቢታወቅም እንደ ኢትዮቴልኮም ዓይነቶቹን በመንግሥት ይዞታ ስር ያሉ ግዙፍ ድርጅቶች ወደ ግል
ለማዞር የሚቀርቡት ማባበያዎች ድርጅቶች ቢሸጡ ሻጭ ሀገራት ከፍ ያለ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት እንደሚችሉ፤ ከበርቴ ሀገራትና
ድርጅቶችም የሚፈልጉትን ብድር በአነስተኛ ወለድ እንደሚሰጧቸው በማሳመን እና ለማማለያ ያህል ሊገኝ ከሚችል እርዳታ ትንሽ
በማቅመስ ነው፡፡ ለታዳጊ ሀገሮች ገዢ ፓርቲዎች የፖለቲካ ድጋፍ መስጠትም ሌላኛው አማላይ የከበርቴ ሀገሮች የሚጠቀሙበት ዘዴ
ነው፡፡

ማባበያው ካልበቃ ማስገደጃ ያክሉበታል። ማስገደጃው ሁለት መልክ ሊኖረው ይችላል፡፡ አንደኛው እርዳታና ብድር እንዳይገኝ ማድረግ
ሲሆን ሁለተኛው ቀደም ሲል የተበደሩትን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ባለባቸው ወቅት እንዲከፍሉ ማስገደድ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ደግሞ
በገደምዳሜም ቢሆን አንዱ ማሳያ የውጪ ምንዛሪውን ወደ «የነፃ ገበያ» ለመውሰድ መንግሥት እያሳየ ያለው ዳርዳርታ እና ተያይዞ
የመጣው ብደርና እርዳታ ነው፡፡ ማሰገደጃው ከዚህም ሲያልፍ ያለው መንግሥት የፖለቲካ ድጋፍ ተነፍጎ ድጋፉ ወደ ፖለቲካ ተፎካካሪው
ሊሄድ ይችላል፡፡ በዚህ ጫና ምክንያት ሊሆን ይችላል የብልፅግና ፓርቲም ኢትዮ ቴሌኮምን ለመሸጥ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ የገባው፡፡
የዚህ ዓይነት የፖሊሲ ድክመት ብሔራዊ ጥቅምን ትቶ የሥልጣን ድጋፍን በእጀጉ የመፈለግን ጉጉት አሰዪ ነው። በተጨማሪም በገዢው
እና በተቃዋሚ ፓረቲዎች መካከል ብሔራዊ ጥቅምን ያማከለ ሀገራዊሀ ስምምነት ያለመኖሩን አመላካች ነው፡፡ ይህ ደግሞ በረዥም ጊዜ
ሲታይ የሚጎዳው ሀገር እና ሕዝብን ነው፡፡

ለ) መንግስታዊ ድርጅቶች በመንግሥት ላይ የሚያሳድሩት ኢኮኖሚያዊ ጫና

መንግሥታዊ ድርጅቶችን የመሸጥ አንዱ አስገዳጅ ምክንያት ገቢያቸው ወጪያቸውን ስለማይሸፍን መንግሥት ጉድለቱን የመሸፈን እና/
ወይም እነዚህ ድርጅቶች ከሐገር ውስጥና ከውጭ የተበደሩትን ገንዘብ መክፈል ሲያቅታቸው መንግሥት ለመክፈል በመገደዱ
ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያመዝን በመቻሉ ነው፡፡ እንዲህ ከሆነም የነዚህ ድርጅቶች በመንግሥት ባለቤትነት መዝለቅ መንግሥትን ላልተገባ
ወጪ ስለሚዳርግ እና የእነሱን ማስፋፊያ ገንዘብም ስለማናገኝ ቢሸጡ ይሻላል በሚል ምክረ ሀሳብ የሚደገፍ ውሳኔ ነው፡፡

በኪሳራ የሚሠሩ ድርጅቶችን በመሸጥ መንግሥት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ወጪ የማስቀረቱ ጉዳይ በመሠረቱ የሚደገፍ ሃሳብ
ቢሆንም ሁሉም አክሳሪ ድርጅቶች መሸጥ ላይኖርባቸው መቻሉ ከግንዛቤ መራቅ ግን የለበትም፡፡ ለምሳሌ እንደንፁህ ውሃና የመብራት
አገልግሎት የሚሰጡ መሰረታዊ ድርጅቶች ገቢያቸው ወጪያቸውን የማይሸፍን ሆኖ ቢገኝ እንኳን በአክሳሪነት ተመድበው ለሽያጭ
መቅረብ ወይም መዘጋት የለባቸውም፡፡ የእነዚህ ድርጅቶች ገቢ በገንዘብ ብቻ የሚተመን መሆን በፍፁም የለበትም፡፡ ትክክለኛ ገቢያቸው
ለኅብረተሰቡ የሚሰጡት አገልግሎት እና ጥቅም ከገቢ ተቆጥሮ መተመን ይገባዋል፡፡

"ማስገደጃው ሁለት መልክ ሊኖረው
ይችላል፡፡ አንደኛው እርዳታና ብድር

እንዳይገኝ ማድረግ ሲሆን ሁለተኛው ቀደም
ሲል የተበደሩትን የውጭ ምንዛሬ እጥረት
ባለባቸው ወቅት እንዲከፍሉ ማስገደድ

ሊሆን ይችላል።"



በተጨባጭ ግን ይህ መስፈርት በኢትዮ ቴሌኮም ላይ ተፈፃሚ ሊሆን አይችልም፡፡ ድርጅቱ እጅግ ሲበዛ አትራፊ እንጂ አክሳሪ አይደለም፡፡
በየዓመቱ ለመንግሥት በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ፈሰስ ያደርጋል፡፡ ለአብነትም ከ2006 እስከ 2008 ያለውን የድረጅቱን የትርፍ
ምጣኔ ብናይ ትርፉ ከጠቅላላ ገቢው በሁለቱ አመታት 68 በመቶ ሲሆን በ 2008 ሲቀንስ እንኳ 55 በመቶ  ነበር፡፡  ዘንድሮ በስድስት
ወር ብቻ ከአስር ቢሊዮን ብር በላይ ያተረፈና በአመቱ መጨረሻ ትርፉ ከሃያ ቢሊዮን ብር በላይ ይደርሳል ተብሎ ተገምቶ እንደነበር
ማንሳት ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ድህነትን ለመቀነስ መንግስት ለሚያወጣው ትልቅ ወጪ ቴሌ በትርፍ ፈሰስም በቀረጥም የሚያስገባው
ገቢ አጅግ በጣም ትልቅ ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓትም መንግሥት ለባቡር መስመር ዝርጋታ የተበደረውን ከፍተኛ ብድር በየዓመቱ ስድስት
ቢሊዮን ብር በመክፈል እየመለሰ ያለው ይኸው መሸጥ አለበት የሚባለው ኢትዮ ቴሌኮም ነው፡፡ ስለሆነም ኩባንያው በመንግሥት ላይ
ምንም ጫና የማያሳድር ብቻ ሳይሆን ከንግድ ባንክ ጋር በመሆን የመንግሥት ዋንኛ ድጋፍ ሰጪ የልማት ድርጅት ነው፡፡ ይህ እንግዲህ
ከ36ሺ በላይ ሠራተኛ ማስተዳደሩና ሌሎች ለኅብረተሰቡ የሚያደርገውን አገልግሎት ሳይጨምር ነው፡፡ ብዙ ጥናቶች እነደሚያሳዩት
እንዲህ ዓይነት በአፍሪካ የተደረጉ የቴሊኮም ሽያጮች ሲካሄዱ ቢያንስ ግማሽ የሚያህለው የሰው ኃይል ከሥራ ገበታው ሊፈናቀል
ይችላል፡፡

ሐ) አገልግሎቱን ማሻሻል

ደንበኞች ከኢትዮ ቴሌኮም የሚያገኙት የቋሚና የተንቀሳቃሽ ስልኮችም ሆነ የዳታ (ኢንተርኔት ግንኙነት) አገልግሎት በጥራትም ሆነ
በብዛት ቅርብና ሩቅ ካሉ ተመሣሣይ ሀገሮች ጋር ሲነፃፀር እጅግ አናሳና ኋላ ቀር ነው፡፡ ድርጅቱ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ማሻሻል
የሚቻለው ድርጅቱ ሲሸጥና ገበያው ለውድድር ሲከፈት በመሆኑ ድርጅቱ መሸጥ ይኖርበታል የሚል ገፊ ሃሳብ ያቀርባሉ፡፡

በሀገራችን በሁለት ምዕራፍ የተካሄዱትን 2 የወደ ግል የማዞር ሂደቶች ብንመለከት (1994 – 98 እና 1999 – 2004)፣ ምንም እንኳ
ስትራቴጂክ ድርጅቶችን የሸጡ ባይሆንም፣ ውጤቱ ሁለት የጠቅላይነት ጉልበት ያለቸው ድርጅቶች (i.e. EFFORT and MIDROC)
ከመፍጠር ወይም ከማጎልበት የዘለለ አልነበረም። የበርካቶቹ ወደ ግል የዞሩ ተቋማት ምርታማነትም አልተሳለጠም። በአንጻሩ በዓለም
ላይ ከተደረጉ በርካታ ወደ ግል የማዞር ሂደቶች የምንማረው ቢኖር የባለቤትነት ሽግግሩ በመንግሥትና በሕዝብ መሃል ሲሆን ተቋማቱ
በአንጻራዊነት የተሻለ  መሳለጥ እና ትርፋማነት ያስመዘግባሉ። የሀገር ጥቅምም (national interest) ይጠበቃል።

ሌላው ብዙዎች ኢትዮ ቴሌኮምን ከማይናማር/ከበርማ እና ከኬንያው ሳፋሪኮም ጋር በማነጻጸር ወደ ግል የማዞሩን አስፈላጊነት አስረጂ
አድርገው ሲያቀርቡት ይስተዋላል። ሳፋሪኮም የትርፉ (የስኬቱ) ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሚመነጨው ከ MPesa (የሞባይል የግይብት
ሥርዓቱ) ክንዋኔ ነው። በአንጻሩ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮ ቴሌኮም የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ታግዶበት የነበረ ተቋም ነው። አሁንም
በቅርቡ የወጣ ሕግ ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ዘርፍ የመሳተፉን ሂደት ጥያቄ ውስጥ አንዲገባ አድርጎታል። ስለዚህ ሁለቱን ማነጻጸር ይህን
እውነታ ሳይጋርድ ሊሆን ይገባዋል። እኩል ሚዛን ላይ አይደሉምና። እዚህ ጋር በኢትዮጵያ እና ኬንያ አየር መንገዶች መካከል ያለውን
የእድገት ልዩነትም ማየቱ ይጠቅማል። በደምሰሳው ወደግልም ማዞር ወይንም በመንግሥት ይዞታ ስር ማቆየት ለትርፋማነት አስተማማኝ
እና ብቸኛ መንገዶች አይደሉም። ተቋሙ የሚመራበት የኮርፖሬት አስተዳደር/ጋቨርናንስ እኩል አስተዋጽዖ አለው።

""በደምሰሳው ወደ ግልም ማዞር ወይንም በመንግሥት ይዞታ ስር ማቆየት""በደምሰሳው ወደ ግልም ማዞር ወይንም በመንግሥት ይዞታ ስር ማቆየት""በደምሰሳው ወደ ግልም ማዞር ወይንም በመንግሥት ይዞታ ስር ማቆየት
ለትርፋማነት አስተማማኝ እና ብቸኛ መንገዶች አይደሉም። ተቋሙለትርፋማነት አስተማማኝ እና ብቸኛ መንገዶች አይደሉም። ተቋሙለትርፋማነት አስተማማኝ እና ብቸኛ መንገዶች አይደሉም። ተቋሙ

የሚመራበት የኮርፖሬት አስተዳደር/ጋቨርናንስ እኩል አስተዋጽዖ አለው።""የሚመራበት የኮርፖሬት አስተዳደር/ጋቨርናንስ እኩል አስተዋጽዖ አለው።""የሚመራበት የኮርፖሬት አስተዳደር/ጋቨርናንስ እኩል አስተዋጽዖ አለው።""



በመሆኑም አሁን ያሉበትን የአገልግሎት እና ቅልጥፍና ችግሮች ለመወጣት ድርጅቱ ሳይሸጥ አቅሙን አዳብሮ ቅልጥፍናውን ገንብቶ
ጥራቱን ማሻሻልና ተደራሽነቱንም ማስፋት ይቻላል፡፡ ለዚህም ጥሩ ማስረጃ በአሁኑ ሰዓት ያለው የኢትዮ ቴሌኮም አመራር ሥራ ከጀመረ
በኋላ የታየውን የአገልግሎትም፣ የጥራትም፣ የዋጋ መሻሻልና ተደራሸነት ማየት በቂ ነው፡፡ በአጠቃላይም ለተወዳዳሪነት የሚበቃ
አስገዳጅ ሁኔታዎችንና  የማትጊያ ስልቶች በመፍጠር የድርጅቱን ምርታማነትና ቅልጥፍና ገንብቶ አገልግሎቱን ማሻሻልና ተደራሽነቱን
ማስፋት ይቻላል፡፡ የቅልጥፍና መሰረቱ በእውቀት ላይ የተመሰረት ባለሙያ፣ አመራርና ተወዳደሪነት ያለበት ገበያ መፍጠር እንጂ
ባለቤቱን መቀየር/ድርጅትን ወደ ግል ማዛወር አይደለም፡፡ ሌላው በመንግሥት ባለቤትነት ተይዞ ጥሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ
ተወዳዳሪም፣ የተሳለጠ አሠራርም ያለው ድረጅት የኢትየጵያ አየር መንገድ ነው፡፡ በመሆኑም አንድ ዘርፍን የተቀላጠፈ አገልግሎት
እንዲሰጥ ማድረግ፣ አትራፊና ለአጠቃላይ ሀገራዊ ጥቅል ኢኮኖሚው የተሻለ አስተዋፆ እንዲያበረክት ዘርፉ አስቻይ በሆነ ፖሊሲ
እንዲመራ፣ ግልጽ ስትራቴጂ ተነድፎለት ዕውቀቱ፣ ልምዱና ብቃቱ ባላቸው ባለሙያዎች እንዲመራ ማድረግ እንጂ ኩባንያዎች በግል
ሲያዙ ነው የሚለው ጉዳይ ሁል ጊዜ ትክክል እንዳልሆነ ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ምሳሌ የሚሆን ሀገር በቀል ልምድና ማሳያዎች አላት፡፡

ከአስገዳጅ ሁኔታዎች አንዱ የቴሌኮም ገበያውን በመክፈት የሀገር ውስጥና የውጭ ተወዳዳሪዎችን ማሳተፍ ነው፡፡ ይህ ሲሆን ድርጅቱ
ሕልውናውን ለማረጋገጥ የአገልግሎት አሰጣጡን በማቀላጠፍ፤ ጥራቱን በማሻሻልና ተደራሽነቱን ለማስፋት ይገደዳል፡፡ የተፎካካሪዎች
መኖር ምርታማነትን በማሳደግ፤ ጥራት በመጨመርና የሚያስከፍለውን ዋጋ በመቀነስ ጥሩ ተፎካካሪ ይሆናል፡፡ ከዚህም ሌላ ሀገራችን
መስመሮችን ለተወዳዳሪ ድርጅቶች በማከራየትም ሆነ በመሸጥ ጠቀም ያለ የውጭ ምንዛሪ ታገኛለች፡፡ ይህ የውጭ ምንዛሪ አስፈላጊ
ከሆነ ዕዳ ለመክፈል ወይም ለማስፋፊያ መሣሪያ ግዢ ሊውል ይችላል፡፡ ኢትዮ ቴሌኮም ሲሸጥ ሌሎች ዘርፎችም ይመነደጋሉ የሚለው
መከራከሪያም ኢቲዮ ቴሌኮም ሳይሸጥ ተወዳደሪ በማሰገባት ሊገኝ የሚችል ጉዳይ ነው፡፡

የውድድርን ጠቀሜታ በመረዳት የኢትዮጵያ መንግሥት ዘርፉን ለሌሎች ተወዳዳሪዎች ለመክፈት ወስኗል፡፡ በቅርቡ ግዙፍ የቴሌኮም
አገልግሎት ሰጪዎች በኢትዮጵያ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ይጠበቃል፡፡ ውድድሩ ኢትዮ ቴሌኮምን ያለመንግሥት ድጋፍና
እርዳታ ሕልውናውን የማስቀጠል ግዴታ ያስገባዋል፡፡ በመሆኑም ኢትዮ ቴሌኮም ብቁ ተወዳዳሪ ለመሆን መሸጥ አያስፈልገውም ማለት
ነው፡፡ የሚያስፈልገው ኢትዮ ቴሌኮምን በመርዳትና በማዘመን መንግስት ድርጅቱን ለውድድሩ ዝግጁ ማድረግ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ጊዜና
የአመራር ነፃነት፣ የሠለጠነ የሰው ኃይል እና አመራር ወሳኝ ነው፡፡ ካልተፈለገ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆኖ በገበያ ሥርዓት ብቻ እንዲንቀሳቀስ
ቢደረግ ተቋሙ ከገነባው ከመቶ ዓመት በላይ ልምድና የዳበረ ኃብት አንፃር በገበያው ለመቆየት እና በዓለማቀፍ ገበያም የራሱን ድርሻ
ይዞ ለመቆየት ዕድሉ ሊሰጠው ይገባል፡፡ ካሁን ቀደም ኩባንያው ደርሼበታለሁ ከሚለው ብቃት እና ጥንካሬ አንፃር በውጭ ሀገር ገበያ
በተለይም በጎረቤት ሀገሮች የቴሌኮም ገበያ መወዳደር እችላለሁና ይፈቀድልኝ ብሎ ጠይቆ በመንግሥት መከልከሉ ይታወቃል፡፡

መ) ኢኮኖሚውን አሳልጦ ብዙ ማነቆ ይፈታል ለወጣቶችም ሥራ ፈጠራ ያስፋፋል

ይህን በሚመለከት ከላይ እንደተጠቀሰው ይህ ነገር በመሸጥ ብቻ ሳይሆን ተወዳዳሪም በማስገባት ሊገኝ ይችላል፡፡
ሁለተኛ፣ መንግሥት ይህን ያህል ሥራ እና ይህን ያህል ኃብት የፈጠራል ብሎ ዝርዝሩን በስፋትና በጥልቀት አላጠናውም፡፡ በመሆኑም
የሚታሰበውን ቁጥር አይሰጠንም፡፡ ይህን ጥቅም እናገኛለን ብለው ቴሌኮማቸውን የሸጡ ሐገራት ለምሳሌ በኬንያ ተፈጠረ የተባለውን
የፊንቴክ ድርጅቶች ብንመለከት አብዛኞቹ በኬንያውያን ባለቤትነት የተያዙ አይደሉም፡፡ ይህ በውጭ ድርጅቶች ተፅዕኖ ስር የመሆን ነገር
ስጋት ወደፊት ወደ ፋየናንስ ከፍለ-ኢኮኖሚው ጭምር እንደሚሄድ ግለፅ ነው፡፡ ለዚህ ደገሞ ምክንያቱ የቴሌኮሞች የወደፊት የገቢ
ምንጭ (ፖርትፎሊዮ) ይህ እንደሚሆን ብዙዎች ተንብየው አቅጣቸውን በአሁኑ ጊዜ ወደዛ እየቃኙ መሆኑ ነው፡፡ ፋይናንስን የተቆጣጠረ
የውጪ ድርጅት ኢንደስትሪንም በሂደት እንደሚቆጣጠር የነፃ ገበያ አካሄድና የዚም ውጤት የሆነው ፋይናንሻል ኦሊጋርኪ/
ፋይናኒሻላይዜሽን (የፋይናንስ ልዕልና) ሁኔታ የሚያሳየን ጉዳይ ነው፡፡ ለዛ ነው አንድ ጊዜ የቴሌኮም ኢንዱስትሪው ከሀገር እጅ ከወጣ
በኋላ እሱን ተከትሎ በሒደት ሌሎችም ዘርፎች ከእጃችን እየወጡና በሀገር በቀል ድርጅቶች ሳይሆኑ በውጭ ድርጅቶች ተፅዕኖ ስር
መውደቃቸውና በሂደትም የሀገር ኢኮኖሚ ሉዓላዊነት እየተሸረሸረና መንግሥት ኢኮኖሚውን የሚቆጣጠርበት አሰራር ከእጁ እየወጣ
የሚሄደው፡፡



ኢቲዮቴሌኮምን መሸጥ የሚያስከትላቸው መሰረታዊ ሀገራዊ ችግሮች

U) መሸጥን ማን መወሰን አለበት?

በዘመነ ኢሕአዴግ የመንግሥት ንብረት ሽያጭ ይወሰን የነበረው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ኃላፊነት ጉዳዩን
እንዲያስፈፅም ለተፈጠረው ድርጅት በመስጠት ሽያጩ ተከናውኗል። ኢሕአዴግ ይህን ማድረጉ ትክክል አልነበረም። ባለቤቱ ሕዝብ
ከነበር ጉዳዩ መወሰን የነበረበት በሕዝብ ነው። ዘመኑ የማንአለብኝነት ስለነበር ግን ይህ አልሆነም።

ለእንዲህ ዓይነቱ ትልቅ ጉዳይ ሕዝብ በቀጥታ (በሕዝበ ውሳኔ) ወይም በተዘዋዋሪ (በተወካዮቹ) እንዲወስን ካልተደረገ ነገ የሚመጣ
ጠቅላይ ሚኒስቴር የሀገር ጥቅምን አሳልፎ እንዳይሰጥ የሚከለክለው አይኖርም ማለት ነው። የብልፅግና ፓርቲ ለሕግ ተገዥና ሕግን
አስከብሮ አክባሪ መሆኑን ለማረጋገጥ ይህን ሕጋዊነት ይከተላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።

ኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ነው። ተራ ኃብት ብቻ ሳይሆን የወደፊት ኢኮኖሚውን ዘዋሪ (ስተራቴጂክ) ኃብት ነው። ቀደም
ሲል የነበረው ስህተት ታርሞ መሸጥ አለመሸጡን እንዲወስን የድርጅቱ ባለቤት ለሆነው ሕዝብ መቅረብ አለበት። ሕዝበ ውሳኔ ማካሄድ
ቢያስቸግር መጪው ምርጫ ላይ ፓርቲዎች በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አማራጭ ለሕዝብ አቅርበው በምርጫው ውጤት መሰረት በኋላ
በእውነተኛ ወኪሎቹ (የፓርላማ አባላት) በኩል ነው ሊወሰን የሚገባው።

ለ) የባለቤትነት ለውጥና አገልግሎት

ቴሌኮም ሲሸጥ ገዥዎች ከገዙት መጠን በላይ ተፅዕኖ በማሳደር የድርጅቱ እና የተግባሩ ባለቤቶች ለመሆን ይጥራሉ። ይህ በብዙ
ሀገራት የታየ ክስተት ነው። የገዥዎች ዓላማ እና ፍላጎት ትርፍ በመሆኑ ድርጅቱ የሚሰማራባቸው ተግባራት ሁሉ ወጪ የሚቀንሱ፤ ትርፍ
የሚያጋብሱ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። ይህም በሠራተኛ ቅጥር፤ በደመወዝ፤ በአስተዳደር ላይ አንዳንዴም በታሪፍ ላይ ሊንፀባረቅ ይችላል።

"ለእንዲህ ዓይነቱ ትልቅ ጉዳይ ሕዝብ በቀጥታ (በሕዝበ
ውሳኔ) ወይም በተዘዋዋሪ (በተወካዮቹ) እንዲወስን ካልተደረገ
ነገ የሚመጣ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሀገር ጥቅምን አሳልፎ
እንዳይሰጥ የሚከለክለው አይኖርም ማለት ነው። የብልፅግና

ፓርቲ ለሕግ ተገዥና ሕግን አስከብሮ አክባሪ መሆኑን
ለማረጋገጥ ይህን ሕጋዊነት ይከተላል ብለን ተስፋ

እናደርጋለን።" 



የመንግሥት ዋነኛ ፍላጎት መሆን ያለበት ኢትዮ ቴሌኮም ከሚያስገኘው ትርፍ ባሻገር ሀገርን የሚጠቅሙ፤ ሕዝብን እና ሀገርን ለጉዳት
የማይዳርጉ እና ለችግር የማያጋልጡ ተግባራት ማከናወኛ እንዲሆን ነው።  የመንግሥት ኃብት መሆኑ መንግሥት ሕዝብን ሊጠቅም
የሚችል ፖሊሲ ለማስፈፀምም እንደ የፖሊሲ መሳሪያ ሊጠቀምበት ይችላል። ሲሸጥ ግን ይህ ችሎታም አብሮ ይጠፋል። በገዥዎች እና
በመንግሥት መካከል ያለውን የዓላማ ተቃርኖ በሕጋዊ መንገድ ለመፍታት መንግሥት ሕዝብን የሚጠቅም ፖሊሲ የማስፈፀሚያ ስልትና
ደንብ ከሽያጭ በፊት ሊኖረው ይገባል። ከዚህ አንፃር አገሪቷን የሚጠቅም ውል የመዋዋል አቅም አለን? ገዥዎች ሲገዙ የገቡበትን
ግዴታ ማሟላታቸውን የሚያረጋግጥ አቅምስ ገንብተናል?  የመሸጫ ዋጋ ትመናውስ በአንድ ድርጅት (ለዛውም የሞራል ብቃት ችግር
ያለበት) ላይ ከመመርኮዝ ይልቅ የአንድ ሁለት ድርጅቶች ትመና ላይ ተመርኩዘናል ወይ? ያሉት መረጃዎች እነዚህ መከወናቸው እና
መኖራቸውን ስለማያሳዩ አደጋ እንደተደቀነብን መገንዘብ ያሻል። ነገሮች ጥርት ብለው ባልቀረቡበት እና ከሕዝብ በተሰወረ መንገድ
በድብቅ እና በተድበሰበሰ መንገድ ከአፍሪካ ሁለተኛ ግዙፉን የቴሌኮም ኩባንያ ለመሸጥ የሚደረገው መሯሯጥ ቆም ተብሎ
ሊታሰብበትና ከምርጫ በኋላ ልንሄድበት የሚገባ ጉዳይ መሆን አለበት።

ሐ) አገልግሎትን በሰፊው የማዳረስ ማረጋገጫ

በገጠር እና በከተማ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማዳረስ አንዱ የኢትዮ ቴሌኮም ዓላማ ነው። ድርጅቱ የመንግሥት ንብረት ሆኖ
ከቀጠለ ይህን ዓላማ ማስፈፀም ቀላል ነው። ለምን ቢባል ትርፍ አመንጭ የሆኑ አካባቢዎች በተለይም ከተሞች አክሳሪ የሆኑ
አካባቢዎችን በተለይም ገጠሩን ስለሚደጉሙ ነው። ድርጅቱ ሲሸጥ ይህ ዕድል እጅግ የተመጠነ ወይንም የማይቻል ሊሆን ይችላል።
አዳዲሶቹ ባለቤቶች የሚሠሩት ትርፍ ሊያስገኝ በሚችሉባቸው አካባቢዎች መሆኑ አያጠራጥርም። ምንም እንኳን መንግሥት ለዚህ
የሚሆን ፈንድ በብዙ አገሮች እንደሚደረገው Universal Service Fund ሊያቋቁም ቢችልም የዚህ ዓይነቱ ተሞክሮ በሌሎች
ሀገሮች ይህን ያህል እምርታ አላሳየም።በተጨማሪም ለዚህ ጉዳይ ምን ያህል ኃብት እንደሚያስፈልግና የተባለው ፈንድ ምን ያህል
እንደሚጠቅምና በቂ መሆኑን በአሃዝ የተነበየው ነገር ሳይኖርና ይፋ ሳይደረግ ኩባንያውን በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ መሸጥ
«የቴሌኮም አገልግሎት በተለይ ለገጠሪቱ-ኢትዮጵያ እንዴት ይዳረስ?» የሚለውን ጥያቄ በውል አይመልስም።

ስለዚህ ትልልቆቹ ድርጅቶች ሁሉም ቦታ ጋር የመሄድ ፍላጎት ስለማይኖራቸው የቴሌኮም ተደራሽነት ለማስፋት ትንንሽ ቴሌኮም ድርጅቶች
በየቦታው እየሄዱ አገልግሎት እንዲሰጡ የሕግ (regulatory) እና ፖሊሲ ማዕቀፍ መፍጠር ቀደም ብሎ መታሰብና ዝግጅት መደረግ
አለበት። ይህ ጉዳይ አይደለም በታዳጊ ሀገሮች በምዕባራዊ ሀገሮችም ጭምር አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ለዚህም በተለይ እንደ
እንግሊዝ ያሉ ሀገሮች የቴሌኮም አገልግሎት ለዝቅተኛው ኅብረተሰብ ክፍል ለማድረስ ሲባል የግል የቴሌኮም ኩባንያዎች መልሰው ወደ
መንግሥት ይዞታ ስር ለመመለስ እስከመሄድ ድረስ እየሄዱበት እንደሆነ እያየን ነው። የእንግሊዙ ሌበር ፓርቲ ለምሳሌ የብርቲሽ
ትሌኮምን በከፊል በመግዛት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የፋይበር ብሮድ ባንድ በ2030 ለሁሉም እንግሊዛዊ ለማዳረስ ፍላጎቱን
እስከማሳየት ደርሷል።

ስለዚህ መንግሥት ለዚህ የሚሆን ፈንድ አዘጋጃለሁ ቢልም ምን ያህል ኃብት ለዚህ እንደሚያስፈልግና የተባለው ፈንድ በቂ መሆኑን
በአሃዝ የተነበየው ነገር ሳይኖር እና ለሕዝብ ይፋ ሳይደረግ ኩባንያውን በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ መሸጥ የቴሌኮም አገልግሎት
እንዴት ይዳረስ? የሚለውን ጥያቄ በአግባቡ አይመልስም።



መ) የሀገር ደህንነት እና የግል ባለቤትነት

በመግቢያው እንደተገለፀው የ21ኛው ክፍለዘመን ቴሌኮም እንደጥንቱ በመገናኛና መረጃ አስተላላፊነት (ICT) ብቻ ሳይወሰን ወታደራዊ፣
ፋይናንስ፣ መገናኛ-ብዙሃን እና የፈጠራ ሥርዓቱን የመቆጣጠር ሚናው እየጎላ መጥቷል።  ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በቅርቡ በቻይና
እና አሜሪካ መካከል ባለው የደህንነትና የስለላ አለመተማመን የተነሳ ሁዋዌይ የተባለው የቻይና የቴሌኮም ኩባንያ 5ጂ የቴሌኮም
አገልግሎትን በአሜሪካ ለመዘርጋት እና አገልግሎቱን ለገበያ ለማቅረብ መከልከሉ ነው። በአሜሪካ የግሉን ክፍለ-ኢኮኖሚ የሚገድብ
ክልከላ ምንም እንኳን ያልተለመደ ቢሆንም ከዳታ ሉዓላዊነት እና የሀገር ደህንነት ስጋት ጋር በተያያዘ ሁዋዌይ ፈቃድ ሳያገኝ ቀርቷል።
በአጠቃላይ የቴሌኮም አገልግሎት መስፋፋት የ21ኛ ክፍለ ዘመን ውጊያን በእግረኛና በጦር መሣሪያ የሚከናወን ብቻ ሳይሆን
በቴክኖሎጂ የታገዘ (Cyber Warfare) ስለሆነ በዚህ መስክ መረጃ ማሰባሰብና ውጊያ በሰው አልባ መሣሪያዎች ሆኗል። የፋይናንስ
ሥርዓቱን፣ መገናኛ ብዙሀን እና እንደ መብራት እና ውሃ ያሉትን ግልጋሎቶችን በማናጋት ጥይት ሳይተኩሱ፣ ወታደር ሳይልኩ የሃገር
ደህንነትን ማናጋት ይቻላል። ይህ ሁኔታ ወደፊትም እያደገ፣ እየሰፋ እና እየረቀቀ የመሄዱ ነገር አይቀሬ መሆን አገሮች የቴሌኮም ሴክተር
ከእጃቸው እንዳይወጣ በድጋሜ እያሰቡበት እንዲገኙ አድርጓቸዋል።

አሁን ቴክኖሎጂ በደረሰበት ሁኔታ የሀገር መከላከል ተግባር በሰው እና አሁን ባለው መሣሪያ ብቻ የሚታሰብ አይሆንም። እንደ ድሮን ያሉ
ሰው አልባ አጥቂዎች የሚመለሱት በታንክና በመድፍ ሳይሆን በድሮን እና ድሮንን በሚያከሽፉ የመረጃ ማስተላለፊያ ቴክኖሎጂዎች ነው።
የሳይበር ጥቃትም እንዲሁ። እነዚህን መፈልሰፍ፣ መገንባት፣ ማሰማራት እና የኔትዎረክ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ የሚቻለው በራስ ቴሌኮም
በኩል ነው።

አዳዲሶቹ ባለቤቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሀገርን ጥቅም በማይጎዱ፤ የሀገርን ደኽንነት እንዳያስደፍሩ ማረጋገጫው ምንድነው?
አለን ወይ? እነዚህን የመከላከያ ስልቶች እና መሣሪያዎች ለመፍጠር እና ለማበልፀግ እንዴት ነው አቅም የምናዳብረው? ከተሸጠው
ድርጅት ጋር ግንኙነት የሌለው የምርምርና የማበልፀጊያ ማዕከል ከፍቶ በነፃነት ሊሠራ ይችላል ወይ?

ከዚህጋ የሚያየዘው ሌላው አንገብጋቢ የደህንነት ጉዳይ ሀገራዊ ሚስጢር ነው። ገንዘብ ድርጅቶችን እና መሰረተ ልማቶችን ጨምሮ ብዙ
የሀገር ሚስጢራት የጥቃት ዒላማዎች ናቸው። የቴሌኮሙ ባለቤቶች የውጭ ባለሃብቶች እና ድርጅቶች ከሆኑ ታማኝነታቸው እና
ወገናዊነታቸው ለሀገራቸው እንጂ ለባዕዳን ሀገር እንደማይሆን ግልጽ ነው። በመሆኑም የውጭ ድርጅቶች ለሀገር አደጋ እንዳይሆኑ
መከላከያውን እኛው ካልፈጠርን ከየትም ሊመጣ አይችልም። በረዥሙ ታሪካችን ሀገርን ለመከላከል መሣሪያ በልመና እና በግዥ ነበር
የምናገኘው። ይህ ደግሞ እንደ ሀገር በሉዓላዊነታችን ላይ ምን ያህል ፈተና እንደሆነብን አይተናል። አሁንም አዲሱን የውጊያም ሆነ
ሚስጥሮችን ጨምሮ የሀገር ደኽንነት መጠበቂያ መሣሪያ ከውጭ በግዥና በልመና ማምጣት ወይስ የራስን አቅም መገንባት? የራስ
ይገንባ ቢባል እንዴት? የነዚህ ጉዳዮች ክብደት የኢቲዮ ቴሌኮምን በመንግሥት መያዝ ምከንያታዊነት የሚያጠናክሩ ጉዳዮች ናቸው።



የኮሮና (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ

ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ዓለም በከፍተኛ የእንቅስቃሴ ገደብ ውስጥ የገባች ሲሆን ከዛም ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ
እየታየ ይገኛል። ከዚሀም በተጨማሪ ሀገራት አንዳንድ መሰረታዊ ቁሳቁሶችን በተለይም የህክምና መሳሪያዎች ከዚህ በፊት በሚያገኙት
ፍጥነት እና ፎላጎት ልክ ማግኘት አቅቷቸው ተስተውለዋል። ይህም ሀገራት እርስ በርስ ያላቸውን የኢኮኖሚ ግንኙነት እና ጥገኝነት ቆም
ብለው እንዲያስተውሉ ብሎም የሀገራቸውን ሉዓላዊነት እናም የምርት ነፃነት ላይ በትኩረት እንዲሠሩ የማንቂያ ደውል ሆኖላቸዋል።

ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ በሚመጣው የኢኮኖሚ ቀውስ ከሰሀራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት እስከ 2.8% የሚደርስ የኢኮኖሚ ውድቀት
በተያዘው አመት እንደሚያጋጥማቸው የተገመተ ሲሆን ይህም ሀገራችንን ጨምሮ ብዙ ሀገራት ሲያስተናግዱ የነበረውን ተከታታይ
የኢኮኖሚ እድገት የሚገታ ብሎም ያለባቸውን ብድር ለመክፈል በማይችሉበት ውጥረት ውስጥ ሊከታቸው የሚችል ነው። ቁጥሩ ቀላል
የማይባል ሕዝብም ወደለየለት ድህነት ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንደሀገር በዚህ ወቅት የምንወስናቸው ውሳኔዎች ምን እንዲያመጡልን

እንፈልጋለን የሚለውን በሰከነ መንፈስ ማየት ካልተቻ የታሪክ ተወቃሽ ከመሆን አንድንም፡፡

ከኮሮና በኋላ የሚመጣው ጊዜ በኢኮኖሚው ዘርፍ እንዲሁም በሌሎች ማኅበራዊ ጉዳዬች ሀገራችን የራሷን ጥቅም
የምታስጠብቅባቸው መንገዶችን በግልፅ አሁን ላይ ሆኖ መገመት ባይቻልም የኢኮኖሚ ሚዛኑን ለማስተካከል ግን መወሰድ ያለበት ጊዜ
ተወስዶ በከፍተኛ ትኩረት እና ርብርብ አቅጣጫዎችን መለየት ያስፈልጋል። ዓለም ወደምን ዓይነት ኢኮኖሚዊ ሥርዓት እያመራች እንደሆነ
መገመት በሚያዳግትበት በዚህ ወቅት እንዲህ ዓይነት ውሳኔዎችን ማስተላለፍ ከትርፉ ጉዳቱ ያመዝናል። የሚወሰዱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ
እርምጃዎች አሁን ካለንበት ችግር የሚያወጡን ብቻ ሳይሆኑ የወደፊቱንም ትውልድ የምጣኔ ሀብት እና የማኅበራዊ ነፃነቱን በምንም
ዓይነት መልኩ አደጋ ላይ የማይጥሉ መሆናቸው መረጋገጥ አለበት።



የየፖሊሲ አቅጣጫዎች፦ ምን መደረገ አለበት?
ከላይ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች በመነሳት እና የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም በማማከል ሀገራችን ልትከተላቸው የሚገቡ የፖሊሲ
አቅጣጫዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡  

ሀ) በዘርፉ ራስን መቻል

ኢትዮጵያ ሁለት ምርጫዎች አሏት፡፡ አንደኛ በቴሌኮም መስክ ጥገኛ ሆና መዝለቅና ሉዓላዊነቷን ተፈታትኖ የወደፊት ዕደገቷን ለአደጋ
ማጋለጥ ወይም እራስዋን መቻል፡፡
ኢትዮ ቴሌኮም ከተሸጠ እራስን የመቻልና የኔትዎርክ ሉዓላዊነትን የመጠበቅ ዕድል ያልቅለታል፡፡ ምክንያቱም ገዥዎች በተለይም
የውጭዎቹ የሚገቡት ለትርፍ በመሆኑና ይህም በአጭር ጊዜ ሳይሆን ለዝንታለም ለማስቀጠል ስለሚያስቡ በሀገሪትዋ አዲስ ተፎካካሪ
ሀገራዊ ድርጅት እንዲቋቋም አይፈቅዱም፡፡ ድርጅቶቹ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ገበያው ነፃ እና ፍትሃዊ ውድድር የሰፈነበት መሆኑን እና ይህ
ሁኔታ ዘለቄታ ያለው መሆኑን አረጋግጠው ነው፡፡  ፍትሃዊ ውድድር ማለት ከመንግሥት እገዛ፣ ድጎማ፣ እርዳታ ከለላ ነጻ የሆኑ ድርጅቶች
የሚወዳደሩበት ማለት ነው፡፡ በዚህ ዘመን ያለመንግሥት ድጋፍ አዲስ የቴሌኮም ድርጅት በታዳጊ ሀገር ማቋቋም የማይቻል ነው፡ ፡
በተለይም ድርጅቱ መንግሥታዊ ድጋፍ ኖሮት ዓላማው ጠንካራ ሀገራዊ ድርጅት ማቋቋም ከሆነ፣ ይህ ማለት ለውጭዎች ጥገኛ የመሆንን
ዕድል ስለሚያከስም ባላቸው ኃይል ሁሉ ተጠቅመው የድርጅቱን መቋቋሙን ይገታሉ፡፡ አቅማቸው ከኛ የገዘፈ በመሆኑ በውድድርም
በፖለቲካም ጉለበትም አሸናፊነታቸው ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ በተለይም የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ከሆንን ይህን ጉዳይ ማሰብም
አንችልም፡፡ ከዚህ ሁኔታ የሚቀዳው የመጀመሪያው የፖሊሲ አቅጣጫ ከሀገራዊ ጥቅም ውገና በመነሳት ይህንን ሊመጣብን ያለውን
የጥገኝነት አደጋ የሚያስቆም መሆን አለበት፡፡

ለ) ለአዲስ ድርጅቶች የአገልግሎት ፈቃድ መስጠት

እስከ አሁን ዝግ የነበረውን የኢትዮጵያ ቴሌኮም ገበያ ከፍቶ በጣም ጥቂት የግል ኩባንያዎችን ጋብዞ በራሳቸው ኢንቨስትመንት
ተደራሽነታቸውን እንዲያሰፉ፣ ተወዳዳሪነትም እንዲበረታታ ማድረግ ለጊዜው የሚመጥን በቂ ተግባር ነው። ከዚህም ቀላል የማይባል
የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይቻላል። የገንዘብ ችግሩ በጣም አንገብጋቢ ከሆነም ለኢትዮጵያውያን እና ለትወልደ-ኢትዮጵያውያን አነስ ያል
የአክስዮን ድርሻ በመሸጥ ወይም ርካሽ ብደር በማፈላለግ ይህንን ስተራቴጀክ/ዘዋሪ ተቋም በመንግሥት ባለቤትነት መያዝ የተሻለው
የፖለሲ አቅጣጫ ነው። በዚህ መልክ የሚሰበሰበው ገንዘብና ከውጪ የሚጋበዙት ደርጅቶች በሚከፈሉት የፍቃድ ገቢ ማስፋፊያውና
ማዘመኛውን ገንዘብ ማግኘት ይቻላል፡፡
 
ለዚህ ደግሞ የአመራር ነፃነት፣ የሠለጠነ የሰው ኃይልና የመዘጋጃ ጊዜ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህ ደግሞ አሁን ኢትዮ ቴሌኮምን እየመሩ ያሉት
አመራሮች እያሳዩ ያሉትን ከፍተኛ መሻሻል መደገፍና ማበረታታት ያስፈልጋል፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የአሠራር እና እጅግ ውድድር
በበዛበት የዓለም ገበያ አሸናፊ ሆኖ የወጣበትን ልምድ እና በመንግሥትና በአየር መንገዱ መሀከል ያለውን ግንኙነት በዚህም ተቋም
እንዲተገበር መሥራት ለውጤታማነት የሚየስፈልግ የፖለሲ አቅጠጫ ነው፡፡ ያም ቢሆን መንግሥት ዘርፉን ደንብ አውጥቶ ቁጥጥር
የማድረግ አቅሙን እስኪገነባ እና ዴሞክራሲያዊ እና ተዓማኒ በሆነ የምርጫ ሥርዓት በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት እስኪመረጥ ድረስ
ጉዳዩን በይደር መያዝና የሂደቱን ግልጽነትና ታማኝነት ቀድሞ ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ አሁን ያለው ጥድፊያና ብዙ ነገሮችን ከመጋረጃ
ጀርባ የመስራት ነገር መቆም አለበት፡፡

ሐ) ሀገረዊ ተወዳዳሪነትን እና ቁጥጥር ሥርዓትን ገበያውን ለውጪ ድርጅቶች ከመከፈቱ በፊት ቀድሞ መገንባት

የቴሌኮም ከፍለ-ኢኮኖሚ ሀገራዊ የኢኮኖሚ የዘዋሪነት (ስትራቴጂክ) ሚና በመነሳት ኢትዮ ቴሌኮም ባሁኑ ጊዜ በምንም ዓይነት ለውጪ
የግል ባለሀብቶች መተላለፍ የለበትም። በኢኮኖሚም ሆነ በሀገር ደህንነት ምክንያቶች ለመሸጥ የሚቀርበው ሀሳብ ተቀባይነት ሊኖረው
አይገባም። ደርጅቱን በከፊልም ቢሆን መሸጥ ለሀገሪቱ ሎዓላዊነት እና  ሁለነተናዊ ዕድገት፣ እንዲሁም  ለሚቀጥለው ትልውድ ጉዳቱ
ከጥቅሙ በብርቱ የገዘፈ ነውና መደረግ የሌለበት ጉዳይ ነው፡፡
መሸጡ ከተወሰነ፣ ተወዳዳሪዎችም የሚገቡ ከሆነ የውጭ ድርጅቶች ከመግባታቸው በፊትና ሲገቡ የሚተዳደሩበትን፣ የሚሠሩትን፣
አሠራራቸውን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ከውል ሲወጡና ደንብ ሲያፈርሱ ተከታትሎ የሚቀጣ አስፈላጊም ከሆነ የሚዘጋ ተቆጣጣሪ
ጠንካራ ባለሥልጣን ያስፈልጋል፡፡ ይህ ስጋት ቀደም ባሉ ገፆች አልፎ አልፎ ቢጠቆምም በአፅንኦት መታየት ስለሚኖርበት ሊታሰብበት
ይገባል፡፡



አንደኛ የተቋሞቻችንን ብቃት እንድንጠራጠር የሚያስገድዱን በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም፤ እሱን ትተን አሁን ጠንካራ ተቋም ተፈጥሯል
ብለን ብንነሳ እንኳ ዛሬ ላይ እንደ ሀገር ተአማኒ ዋጋ የመገመቻ (objective platforms) ስለሌሉን የሃብት ግመታ ውጤቱ

የጊዜውንና የወደፊቱን/የፖተንሺያል የገበያ ዋጋውን የሚነገረን አሁንም በግምት ነው። ምንም ዓይነት የረቀቀ የመገበያያና መደራደሪያ
ሰነድ እውነተኛ የገበያ ዋጋን አይተካም፡፡ 
ሁለተኛው ዝም ብለን ጨረታ ከምናወጣ የተጠና ግምት ይዘን ብንቀርብ ይሻላል። አጭሩ መልስ የማጭበርበር ሪከርድ ያለው ተቋም
ያጠናው ግምት ካለጥናት ከሚወጣው ጨረታ የከፋ አደጋ አለው፡፡  ለዚህም አንዱ ምክንያት እንደዚህ ዓይነት የኦዲት ድርጅቶች የሀገርን
መረጃ ለድንበር ዘለል ደርጅቶች እንደሰላይ መሸጣቸው ዓለም ላይ የሚታይ ጉዳይ መሆኑም ነው፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን:- በቢሊዮኖች
ሊሸጥ የቀረበን ተቋም ቀርቶ፣ በሺዎች የሚገዛን ሸቀጥ ከ 3 በላይ በሆነ ፕሮፎርማ የግዢ ሂደት እንድናከናውን የሚያስገድድ ሕግ
ባለበት ሀገር በአንድ ድርጅት -ነጠላ ግምት መሸጥ ለሙስና በር የሚከፍትእና ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው።
ሌላው በስሱ የሚነሳው አስተያየት የቱንም ያህል የዋጋ ግምት ቢደረግ ሄዶ ሄዶ የሚሸጠው በጊዜው የገበያ ዋጋ ነው የሚል ነው። ጊዜ
በእነደዚህ ዓይነት ሽያጭ ላይ ስለሚኖረው ሚና ቀጥሎ እነደሚብራራው ኢቴዮ ቴሌኮምን ለመሸጥ ያለንበት ጊዜ ጥሩ አይደልም፡፡

የየፖሊሲ አቅጣጫዎች፦ ምን መደረገ አለበት?...

በመሆኑም የመቆጣጠር አቅም እስክንገነባ፤ የኛም ቴሌኮም ኩባንያ የመወዳደር አቅምን እሰከሚገነባ መቆየት የግድ ይላል፡፡
ድርጅቶችን የመቆጣጠር አቅም ከሌለ ሀገራችን ለከፍተኛ አደጋ የተጋለጠች መሆንዋን በመገንዘብ አስፈላጊው እርምጃ መወሰድ
ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ሰዓት መንግሥት ይህን እያደረገ እንዳልሆነ ግልጽ ነው፡፡ ምንም እንኳን የኮምኒኬሽን ባለሥልጣን የተባለ ተቋም
የተመሰረተ ቢሆንም አቅም የሌለው ድርጅት፣ ገና በመገንባት ላይ ያለ በመሆኑ ይህን ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ የመሸከም አቅም
አልፈጠረም፡፡ በመሆኑም አቅም እስኪፈጠር ድረስ ቴሌን የመሸጡ ጉዳይ በይደር መያዝ ያስፈልጋል፡፡

ማጠቃለያ
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) መንግሥት ንግዱን ለግሉ ዘርፍ እየተወ ትኩረቱን ግብር መሰብሰብና እያንዳንዱን የንግድ
እና ኢንቬስትመንት ዘርፍን በቅርበት መከታተል፣ አስፈላጊውን ድጋፍ እና ማበረታቻዎች ማድረግ፤ የአገልግሎት ፍትሐዊነትን፣
ተደራሽነትን፣ አግባብነትን እና ውድድርን የሚያበረታታ የሕግ እና የፖሊሲ ማዕቀፍ (legal and regulatory framework)
በማዘጋጀት ንግዱ ሥርዓት ባለው መንገድ እንዲመራ ማድረግ ላይ ማተኮሩን የሚደግፈውና የሚታገልለት አቋም ነው። 

ይሁን እንጂ መንግሥት ጉዳዩን የያዘበት አግባብና እየሄደበት ያለው አሠራር የገጠመንን ወቅታዊ የዐቢይ ኢኮኖሚ ችግር
(macroeconomic imbalances) በተለይም የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ ተጣድፎ ንብረትን መሸጥ ላይ ያነጣጠረ
አካሄድ ለገጠመን አገራዊ ችግር የወሰድነው የመፍትሔ አማራጭ በዘላቂነት በኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በስፋትና
በጥልቀት የመረመረ ነው ብሎ ኢዜማ አያምንም። ስለዚህም ባስቸካይ መቆም አለበት።

ነገር ግን ኢትዮ ቴሌኮምን 40% የመሸጥ ሀሳብ ከላይ በዚህ የምጥን ፖሊሲ ሰነድ ውስጥ ከተጠቀሱት ምክንያቶች ውጭ ድርጅቱ
በሀገራዊ መግባባት ስተራቴጂክ አለመሆኑ ታምኖበት መሸጡ አስፈላጊ ሆኖ እንካን ቢገኝ የሚከተሉት ሶስት ጉዳዮች መሰረታዊና
በአፅንዖት መታየት አለባቸው፡፡

1.ከመሸጡ በፊት ታማኝ የሆነ አካሄድ መገንባት አስፈላጊ ነው

የሃብት ግመታ የፕራይቬታይዜሽን አንዱ ወሳኝ መንደርደሪያ ነው። መንግሥት የኢትዮ ቴለኮምን ሃብት ግመታ ሥራ KPMG የሚባል
ዓለም አቀፍ የአካውንቲንግ እና ሌሎች የሙያ ዘርፎች አማካሪ ድርጅት እንደሠራው ይታወቃል። KPMG ከበርካታ ዓለም አቀፋዊ
ቅሌቶች ጋር ስሙ የሚነሳ ድርጅት ነው። ይህ ዓይነት የሃብት ግመታ ውጤቱን ከወዲሁ ኢታማኒ ያደርገዋል ወይም ቢያንስ በጥርጣሬ
እንድንጠብቀው ያደርገናል።  እነዚህ ክፍተቶች ሲነሱ ብዙውን ጊዜ ሁለት ምላሾች ይደመጣሉ።
ከእነዚህ መልሶች አንደኛው የመግባብያያና መደራደሪያ ሰነዳችን/Term of Reference በብቃት የተዘጋጀ ስለሆነ በዚያ መሰረት
ክትትል እያደረግን ነው የሚል ነው ። 



የውጭ ምንዛሬ ሥርዓቱን ቢያንስ ማዘመን
የሼር / ስቶክ ማርኬት በቶሎ ማስጀመር
በረጅም ሂደት የኢትዮ ቴሌኮምን እና የሌሎቹንም የመንግሥት ድርጅቶችን ለሕዝብ በፐብሊክ ኦፈሪንግ (IPO) ድርሻ መሸጥ

ስለሆነም ለማጠቀላል፣ በዚህ ክፍል ከላይ የተዘረዘሩት ሆኔታዎች በሌሉበት ሁኔታ ሀገራዊ ስትራቲጂክ ደርጅቶች ለድንበር ተሻጋሪ
ኩባንያዎች መሸጥ አደጋው የከፋ ነው። ይህ ሳይሟላ ሽያጩ ቢካሄድ መንግሥት ሊለን የሚችለው «እመኑኝ ጥሩ ሰጥተውናል -
እንቀበል» ነው። ጉዳዩን በመረጃ ሳይሆን የመተማመንና አለመተማመን እንዲሆን መፍቀድ አግባብ አይደለም።

2.  አሁን ያለንበት ወቅት ጥሩ የመሸጫ ጊዜ አይደለም

በአሁኑ ወቅት ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የቴለኮም የአክሰዮን ድርሻ ዋጋ ዓለም ላይ በእጅጉ ወርዷል። በሁሉም የገበያ መረጃ ቋቶች ላይ
ማየት እንደሚቻለው ወደ 40 ገደማ የሚሆኑ ትልልቅ ዓለም አቀፍ የቴሌ ካምፓኒዎች የአከሰዮን ድርሻ ዋጋቸው ቀይ ዞን ውስጥ ገብቷል።
በዚህ ወቅት የሚደረግ ፕራይቬታይዜሽን የውጭ ምንዛሬ መጠን የቱንም ያህል ቢሆን ገዥ ያጣ ንብረት በሚጣልበት ዋጋ እንደተሸጠ
ይታሰባል። ከላይ በአጭሩ እንዳየነው አክስዮን ገበያ (የስቶክ ማርኬት) በሌለበት የሚደረግ ፕራይቬታይዜሽን በላቲን አሜሪካና ሩሲያ
የተደረገውን የሌብነት ታሪክ ለመድገም ካልሆነ እና ቢያንስ ድንበር ዘለል ድርጅቶች ሀብታችንን የሚወስዱበትን መስመር ለመዘርጋት
ካልሆነ በስተቀር ይህ ጊዜ ኢትዮጵያ ንብረቶችዋን ይዛ ገበያ የምትወጣበት አይደለም።

ለዚህ ደግሞ:-

3.  ገዢው ፓርቲ ቴሌን የመሸጥ ፖለቲካዊና ሞራላዊ አቋም ላይ አይደለም

የብልጽግና ፓርቲ ሌሎች ትልልቅ የኢኮኖሚ ውሳኔዎችን (ብድሮችንና የግንባታ ውል ስምምነቶችን) እንዲሁም ፖለቲካዊ ውሳኔዎችን
እያከናወነ ቢሆንም፣ ኢቲዮ ቴሌኮምን ዓይነት ስትራቲጂክ ድርጅት የመሸጥ ፖለቲካዊና ሞራላዊ የኢትዮጵያ ሕዝብ ውክልና የለውም፡፡
ስለዚህም የብልጽግናም ሆነ ሌላ ፓርቲ በቀጣዩ ምርጫ የመወዳደሪያ አጀንዳ አድረጎ አምጥቶ ተወዳድሮ ከመመረጥ በፊት ወደ ሽያጭ
የሚያቻኩለን በዚህ ጉዳይ ላይ የድርጅቱ ባለቤት የሆነውን ሕዝብ ቅቡልነት ከማግኘት በላይ የከበደ አንገብጋቢ ጉዳይ የለም።


