
ኢት-ኢኮኖሚ     ET-ECONOMY 
 

 ‹‹የፕራይቬታይዜሽን››፣ የእርሻ ሚሉየነሮች!!!  
  ‹‹ወርቅ የምትወሌዯውን ዝይ ገዯሌናት!!!›› 

(ክፍሌ አንዴ) 
ፀ/ት ፂዩን ዘማርያም 

በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ (PRIVATIZATION AND PUBLIC ENTERPRISES 
SUPERVISING AGENCY) ባሇፈው 26 አመታት ከ365 መንግስታዊ ዴርጅቶች በሊይ ወዯ ‹‹ግሌ ዘርፍ›› 
አዘዋውሮሌ!!! ከ1986 ዓም ዴረስ  ከመንግሥት ይዞታ ወዯ ‹‹ግሌ ይዞታ›› ከተዛወሩ የሌማት ዴርጅቶች 3.3 ቢሉዩን ብር 
ተገኝቶሌ:: ከ1997 ዓ/ም እስከ 2006 ዓ/ም ዴረስ ዯግሞ 15 ቢሉዩን ብር ተገኝቶሌ፡፡ በዴምሩ 18.3 ቢሉዩን ብር 
ከሽያጩ ተገኝቶሌ፡፡ ‹‹መንግሥት ከሸጣቸው የሌማት ዴርጅቶች ከ3 ቢሉዮን ብር በሊይ ዕዲ አሌተከፈሇም›› የመንግሥት 
ሌማት ዴርጅቶች ሚኒስትር ድክተር ግርማ አመንቲ ገሌፀዋሌ፡፡ ከዚህ ውስጥ ሚዴሮክ ኢትዩጵያ 2 ቢሉዩን ብር ባሇዕዲ 
ነው፡፡ 
የፕራይቬታይዤሽን ዋና ዓሊማዎች አንኮሩ የመንግሥትን ጣሌቃ ገብነት በኢኮኖሚው አምራች ዘርፍ ውስጥ ሇመቀነስ 
ሲሆን፣ በዚህም መንግሥታዊው ዘርፍ ውስን የሆኑ ወይም ቁጥብ የሆኑ የተፈጥሮ ኃብቶችን አጠቃቀም በተሸሇ 
ምርታማ ሁኔታ በመቀየር ዴህነትን የማጥፋት መርሃ-ግብር ሇመንዯፍ ነው፡፡ በኢትጵያ የተከናወነው የፕራይቬታይዜሽን 
መርሃግብር ግን የመንግሥታዊውን ዘርፍ ገቢ ምንጭ አዯጋ ሊይ በመጣሌ ሇጥቂት የአንባገነን መንግሥትና ጥቂት ከበርቴ 
ግብረአበሮቻቸውን ሇመጥቀም በርካሽ ዋጋ የመንግሥት እርሻዎችን በመሸጥ የሜዴሮክና መሰሌ ከበርቴዎች የገቢ 
ምንጫቸውን በማሳዯግ የሀገር ኢኮኖሚን እንዲዯቀቁ   ይታመናሌ፡፡ ‹‹The purpose of privatization is to limit 
the involvement of government in the productive sector of the economy so that it makes public 
sector reforms to relieve scarce resources and re-deploy them to higher priority poverty reduction 
programs. In the case of Ethiopia the government has undertaken privatization programs at the risk 
of consolidating the state owned enterprises in the hand of few oligarchs. ››  By Ezana Kebede, 
August 19, 2014  
መንግስት ወዯ ግሌ ዘርፍ እንዱዘዋወሩ የወሰናቸውን እርሻዎች፣ ፋብሪካዎችና የማዕዴን ኃብት ወዘተ እሚገኙበትን 
ተጨባጭ ሁኔታ የምጣኔ ሃብት፣ የቴክኒክና የገንዘብና የመሸጫ ዋጋ ተመን በጥሌቅ ጥናት ሊይ በመመስረት ሇጨረታ 
ማቅረብ፣ ዴርጅቶቹን ያለበትን ሁኔታ፤ ዝርዝር የሰው ሃይሌ መረጃዎችን፣ ንብረቶችን፣ መዋዕሇ ንዋይና የህግ ሁኔታ 
ከመሸጣቸው በፊት በጥሌቀት የማጥናት ሃሊፊነት እንዲሇባቸው ቢታወቅም ብዙዎቹ አትራፊ የነበሩ ዴርጅቶች 
በኢትዬጵያ ንግዴ ባንክ የነበራቸውን በብዙ ሚሉዩን ብር የሚዯርስ ተቀማጭ ገንዘብ  ባሇሃብቱ ዴርጅቱን በገዛ ማግስት 
ገንዘቡን ወዯ ግሌ አከውንቱ በማዘዋወር ዴርጅቶቹን በነፃ የተረከብ ባሇሃብቶች እንዯነበሩ ማሰረጃዎቹ በጥናት  
ያረጋግጣለ፡፡ ‹‹The government should privatize these large companies, if only it identifies operational 
inefficiencies, to have a better management, technology transfer and transparency. Even then, it 
could privatize a portion of these public firms only to add value, and not to be sold to single 
investor, but to the general public. ››  
በህወሃት/ኢህአዳግ ዘመን፣ በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በዯርግ አገዛዝ ስርዓት የተወረሱ 
መንግስታዊ ዴርጅቶችን ወዯ ግለ ዘርፍ ሇማዘዋወር በ1994 ዓ/ም በአዋጅ የተቆቆመ ዴርጅት ዳሬክተር ጀነራሌ አሰፋ 
አብርሃ (ስዬ አብርሃ ወንዴም) አትራፊ የመንግሥት እርሻዎችን ወዯ ግሌ ዘርፍ አዘዋውረዋሌ፡፡   

የመንግስት እርሻዎች ኢንተርፕራይዝ ከ1994/95 እስከ 2003 ፕራይቬታይዝ የተዯረጉ 
(List of Privatized Stat Owned Enterprises from 1994/95 up to March 2003) 

{1} ሙለ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ2/10/2000ዓ/ም፣ ገዢ አቶ አብዯሊ ናስር የተሸጠበት ዋጋ 4,013,003.00  

ሚሉዩን ብር  

{2} ሰሊላ ዳሪ ፋርም ቁጥር 2ና3 የመንግስት እርሻ በ10/6/2000 ዓ/ም፣ሇጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ የተሸጠበት ዋጋ 
1,200,000 ሚሉዩን ብር 
{3} ሞጆ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ8/18/2000 ዓ/ም፣ ገዢ አቶ አቶ አየሇ ወሌዯሰንበት የተሸጠበት ዋጋ 
2,620,656 ሚሉዩን ብር 
{4} ጎጃም ጎንዯር አግሪካሌቸራሌ ኢንተርፕራይዝ፣አየሁ ልወር ኤንዴ አፕር፣ብር ፋርም (4 ፋርምሰ) የመንግስት እርሻ 
በ7/7/2000 ዓ/ም፣  ሇኢትዩ-ኮፊ ኤንዴ ፕሊንቴሽን ኤንዴ ማርኬት ቲ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 103,750,000 ሚሉዩን 
ብር 
{5} ውሽ ውሽ ጉመሮ  የሻይ ተክሌ እርሻ፣ የሻይ ምረት ኤንዴ ማርኬት ኢንተርፕራይዝ (3 ፋርም) የመንግስት እርሻ 
በ7/7/2000 ዓ/ም ፣ ገዢ ኢትዩ-ኮፊ ኤንዴ ቲ ፕሊንቴሽን ኤንዴ ማርኬት ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 222,695,938  
ሚሉዩን ብር 
{6} ኩሪፍቱ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ3/15/2000 ዓ/ም፣ሇፉአንግ ቢውሌዱንግ ኮንትራክተር የተሸጠበት ዋጋ 
1,800,000 ሚሉዩን ብር 
{7} ቢሸፍቱ ፋርም የመንግስት እርሻ በ7/2/1998 ዓ/ም፣ ገዢ አቶ አማኑኤሌ አሰፋ የተሸጠበት ዋጋ 250,900 ሽህ ብር 
{8} ዯብረ ዘይት ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ3/4/2000 ዓ/ም ፣ ገዢ አቶ ሃይሇ ሌዑሌ ተክሇማሪያም የተሸጠበት ዋጋ 
750,000 ሽህ ብር 
{9} መናገሻ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ9/3/1999 ዓ/ም፣ ገዢ ፍልራ አግሪካሌቸር የተሸጠበት ዋጋ 515,645.30 
ሽህ ብር 
{10} ጨፌ ፋርም የመንግስት እርሻ በ1/8/1998 ዓ/ም፣ ገዢ ሜዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 8,027,302.23 ሚሉዩን ብር 
{11} ሊይፍ ስቶክ ማርኬት የመንግስት እርሻ በ1/8/1998 ዓ/ም፣ ገዢ ሜዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 74,778,978.10 ሚሉዩን 



ብር 
{12} ኩምቢ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ3/27/1999 ዓ/ም፣ ገዢ ወ/ሮ ማርታ ከበዯ የተሸጠበት ዋጋ 8,056.09 ሽህ 
ብር 
{13} ጂማ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ9/13/1999 ዓ/ም፣ ገዢ ቪዝን አግሪና አግሮ ኢንደስትሪ የተሸጠበት ዋጋ 
800,000 ሽህ ብር 
{14} ጎንዯር ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ9/13/1999 ዓ/ም፣ ገዢ ወ/ሮ ገዲሪፍ ውብነህ የተሸጠበት ዋጋ 730,000 ሽህ 
ብር 
{15} የድሮ ርቢና አዱስ ፕሮጀክት ጨምሮ የመንግስት እርሻ በ1/8/1998 ዓ/ም፣ገዢ ሜዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 
144,177,665.10 ሚሉዩን ብር 
{16} ሆሇታ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ10/25/1999 ዓ/ም፣ገዢ የግብርና ሚንስትር  የተሸጠበት ዋጋ 2,917,296.55 
ሚሉዩን ብር 
{17} ኦሌማ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ4/12/2001 ዓ/ም፣ ገዢ ባዝን ፒኤሌሲየተሸጠበት ዋጋ 1,200,000 ሚሉዩን 
ብር 
{18} ረፒ ዳሪ ፋርም የመንግስት እርሻ በ3/5/2001 ዓ/ም፣ ገዢ ሇኔ ጀነራሌ ቢዝነስ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 
5,280,000 ሚሉዩን ብር 
{19} መካከሇኛ አዋሽ የመንግስት እርሻ ቀንና ዓ/ም ያሌተጠቀሰ፣ ገዢ ሊራም ካፊ ኢትዩ ላኮች የተሸጠበት ዋጋ 
2,832,242.61 ሚሉዩን ብር 
{20} ዱቨልፕመንት ስቶር የመንግስት እርሻ ቀን ያሌተጠቀሰ፣ሇአግሪ ሪስርች ዱቨልፕመንት የተሸጠበት ዋጋ 
2,212,549.40 ሚሉዩን ብር 
 
ከ1994/95 እስከ 2003 ዓ/ም ሃያ  የመንግስት እርሻዎች ኢንተርፕራየዝ ወዯ ግለ ዘርፍ በፕራይቬታይዝ መርሃ ግብር 
በ580 ሚሉዩን 560 ሽህ 232 ብር ሽያጪ ያዘዋወረ ሲሆን ከዚሁ ውስጥ የአንበሳውን ዴርሻ አምስት እርሻዎች በ553 
ሚሉዩን 429 ሽህ 883 ብር በመግዛት፣ ማሇትም 95 በመቶ ዴርሻ  የገዙት ሼክ መሃመዴ በኃብት ሊይ ኃብት 
ተንበሽብሸዋሌ፡፡  
{1} ጎጃም ጎንዯር አግሪካሌቸራሌ ኢንተርፕራይዝ፣አየሁ ልወር ኤንዴ አፕር፣ብር ፋርም (4 ፋርምሰ) የመንግስት እርሻ 
በ7/7/2000 ዓ/ም፣ሇኢትዩ-ኮፊ ኤንዴ ፕሊንቴሽን ኤንዴ ማርኬት ቲ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 103,750,000.00 
ሚሉዩን ብር (2) ውሽ ውሽ ጉመሮ  የሻይ ተክሌ እርሻ፣የሻይ ምረትና ገበያ ኢንተርፕራይዝ ሦስት እርሻዎች፣ 
በ7/7/2000ዓ/ም ውሌ በተፈጸመበት ቀን፣ ሇኢትዩ-ኮፊ ኤንዴ ቲ ፕሊንቴሽን ኤንዴ ማርኬት  ፒኤሌሲ 
222,695,938.00 ሚሉዩን ብር ተሸጠ፡፡ (3) ጨፌ ፋርም፣በ1/8/1998ዓ/ም ውሌ በተፈጸመበት ቀን   ሇሜዴሮክ 
8,027,302.23  ሚሉዩን ብር ተሸጠ፡፡ (4) ሊይፍ ስቶክ ማርኬት፣በ1/8/1998ዓ/ም ውሌ በተፈጸመበት ቀን ሇሜዴሮክ 
74,778,978.10 ሚሉዩን ብር ተሸጠ፡፡ (5) የድሮ ርቢና አዱስ ፕሮጀክት ጨምሮ፣ በ1/8/1998ዓ/ም ውሌ በተፈጸመበት 
ቀን ሇ ሜዴሮክ 144,177,665.10 ሚሉዩን ብር ሇሼክ መሃመዴ ተሸጠ፡፡  
 
አግሪ-ሲፍት ኢትዩጵያ Agri-Ceft Ethiopia አግሪ-ሲፍት ኢትዩጵያ የተመሠረተውና ሥራውን የጀመረው በ2005 
እኤአ ሲሆን ቡና በማሌማትና ወዯ ውጪ በመሊክ ተግባር ተሰማርቶሌ፡፡ በ2007እኤአ በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 
ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በኩሌ ሇሸክ መሃመዴ ሁሴን አሉ አሌአሙዱ የተሇያዩ የመንግስት እርሻዎች የነበሩ የእህሌ፣ የበቆል፣ 
የጥራጥሬና የቡናና ሻይ ሌማት እርሻዎች ተሸጡሊቸው፡፡ በእነዚህ እርሻዎች ውስጥ ሁሇት የሻይ ሌማት እርሻ፣ የቡና 
እርሻ፣ የአበባ እርሻ፣ የጥራጥሬና የፍራፍሬና አትክሌት እርሻዎች ሌማት ሥራ ሊይ፣ 2400 ቆሚ ሠራተኛና 18000 
ግዚያዊ የስራ እዴሌ አግኝተዋሌ፡፡ በ2007/08 እኤአ አግሪ-ሲፍት ኢትዩጵያ 20.6 ሚሉዩን ድሊር ዓመታዊ የገንዘብ 
ዝውውር ማዴረጉን ሪፖርት አዴርጎሌ፡፡Agri-Ceft. Agri-Ceft Ethiopia was established and started its 
operation in 2005 by producing and exporting coffee. In 2007, it acquired various state-owned grain 
farms and tea plantations and started producing and marketing maize and tea. It employs about 
2,400 permanent employees and up to 18,000 daily labourers. Agri-Ceft is planning to start 
producing essential oils for the export market. The firm had a reported annual turnover of $20.6m 
in FY2007/08.የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ዳሬክተር ጀነራሌ በየነ ገብረመስቀሌ  ዘመነ ሥሌጣን 
በዯርግ መንግሥት የተወረሱና በጣም አትራፊና በውጪ ምንዛሪ ከ250 እስከ 300 ሚሉዩን ድሊር ሇሃገሪቱ ይዯጉሙ 
የነበሩ የመንግሥት እርሻዎች ወዯ ‹‹ግሌ ዘርፍ›› የተሊሇፉት መኃሌ፡-   
 
ሆሪዘን ፕሊንቴሽን ፒኤሌሲ፣(HORIZON Plantations PLC) ሇሜዴሮክ  ካንፓኒ የተሸጡ የቡና እርሻዎች ውስጥ፤ 
{1} የሊይኛው አዋሽ አግሮ ኢንዯስትሪ (Upper Awash Agro-Industry) እርሻ ሌማት በ860 ሚሉዩን ብር፣ 
{2} ቡና ማዯራጃና ማከማቻ (Coffee Processing & Warehouse Enterprise) እርሻ ሌማት በ228.2 ሚሉዩን ብር፣  
{3} ጎጀብ እርሻ ሌማት (Gojeb Farm) እርሻ ሌማት 35.1 ሚሉዩን ብር፣በአጠቃሊይ የሜዴሮክ ባሇቤት ሼክ አሊሙዱና 
የፕራይቬታይዜሽን ኃሊፊ በየነ ገብረመስቀሌ 1 ቢሉዩን 123 ሚሉዩን ብር አትራፊ የሆኑ የቡና እርሻዎችና የውጭ ምንዛሪ 
ያስገኙ የነበሩ የህዝብ ንብረቶችን ሇሼክ አሊሙዱ ሸጠዋሌ፡፡ ‹‹ሚዴሮክ በሊይኛው አዋሽ አግሮ ኢንደስትሪና የቡና 
ማዘጋጃ ስም ያሇበትን 1.1 ቢሉዩን ብር ዕዲ እስካሁን እንዲሌከፈሇ ሥራ አስኪያጁ አቶ ይበሌጣሌ ሽመሌስ ገሌጸዋሌ፡፡›› 
አዱስ ዘመን ጋዜጣ መጋቢት 20 ቀን 2009ዓ/ም  
የህወሃት የጦር አበጋዞች መንግስት፣ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ  የቡና እርሻዎችን ሸጦ የስካóር 
ኮርፖሬሽን በማቆቆም አስር የሸንኮራ አገዲ እርሻ ሌማቶች አርሶ አዯሮችን ከመሬታቸው ሊይ አፈናቅሇዋሌ፡፡ የስካEር 
ፋብሪካዎች የመገንቢያ ወጪ 77 ቢሉዩን ብር በሜቴክ ተዘርፎሌ፡፡  
በኢትዩጵያ ሙስና የተፈበረከው በመሇስ ዜናዊ ህወኃት አገዛዝ ዘመን፣በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ 
(PRIVATIZATION (BRIBE-VATIZATION) AND PUBLIC ENTERPRISES SUPERVISING AGENCY) ተቆም 



ነበር፡፡ የኢትዩጵያ ህዝብ ‹‹ወርቅ የምትወሌዯውን ዝይ አረዴናት!!!››“Killing the Goose that laid the golden 
eggs.” ያሇው ሇዚህ ነበር፡፡ ወርቅ የምትጥሇውን ዝይ እንዴናርዲት ተገዯዴን:: ህዝቡ ዛሬ አንዴ እንቁሊሌ በ5 ብር 
ይገዛሌ፣ አንዴ ድሮ በ300 ብር ይሸምታሌ፡፡ ህወኃት/ኢህአዳግ መንግሥት ድሮ ማርባት ያሌቻሇ መንግሥት ነው፡፡ 
በሃገሪቱ ድሮና እንቁሊሌ የፋብሪካ ምርቶች የሆኑ መስልሌ፡፡ የተፈጥሮ ድሮና እንቁሊሌ ምርቶች ያሊዯጉባት ሃገር እንዳት 
በሁሇት አሃዝ አዯገች!!!፣ ሃገራችን በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ኢደስትሪ መር ወዯ ኢንደስትሪ ተሸጋገርን ወዯ 
መካከሇኛው ገቢ ሃገራት በ2025 እኤአ እንዯርሳሇን እያለ 8.4 ሚሉዩን ህዝብ ያስራበ መንግሥት ነው፡፡ የዓሇም ዓቀፍ 
ፋይናንሻሌ  ኢንስቲቱሽን የዓሇም ባንክና አይኤም ኤፍ በተሇይ  በታዲጊ አገሮች ሊይ ትሌቅ ጫና በመፍጠር 
ፕራይቬታይዜሽን መርሃ-ግብር ከመንግስታዊ መዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራም ዋነኛ አካሌ እንዯሆነ ተሰበከ፡፡ በዚህም 
ምክንያት በብዙ ታዲጊ አገሮች የፕራይቬታይዜሽን ሽግግር በብቃት፣ በግሌፅነትና ያሇአዴል ሇማካሄዴ አስፈሊጊው ጊዜና 
ጥናት ባሇመካሄደ ከጅምሩ የተኮሊሸ ሇመሆን በቅቶሌ፡፡ በኢትዩጵያ ህወኃት/ኢህአዳግ የፖሇቲካ ዴርጅቶች በቀጥታና 
በተዘዋዋሪ መንገዴ በፕራይቤታይዜሽን ስም ንብረቶችና ኃብቶች ተቀራምተዋሌ፡፡ በሃገሪቱ ውስጥ የገበያ ውዴዴር 
ያሇመኖር፣ የመዋሇ-ንዋይ ፍሰት ዯካማነት፣ የፋይናንሻሌ ሃብት እጥረትና የግለ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ 
የሚጫወተው ሚና ዯካማነት ወዘተ ተዯማምሮበት የፕራይቬታይዜሽን ሽግግር የተጨናገፈ ሇመሆን በቅቶሌ፡፡ 
በኢትዬጵያ የፕራይቬታይዜሽን ሽግግርና ሂዯት በቂ በሆነ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች፣ዱያስፖራና የባህር ማድ 
ኢንቨስተሮች ባሇመሳተፋቸው ምክንያትና፣በአክሲዩኖች ካፒታሌ ሇተዯራጁ ኢትዩጵያኖች እንዱሸጡ ባሇመዯረጋቸው 
አብዛኛዎቹ የመንግስት ኮርፖሬሽኖችንና  ንብረቶች ባሇቤትነትን ወዯ ሜዴሮክ ካንፓኒዎችና ኢፈርት ንብረትነት 
ማዘዋወራቸው የአዯባባይ ሚስጢር ነው፡፡ የፕራይቬታይዜሽን  የባህር ማድ ኢንቨስተሮችን ያገሇሇና ያሇ ነፃ ገበያ 
ውዴዴር የተቸበቸቡ የህዝብ ንብረቶች መሆናቸውን በቀሊለ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በኢትዬጵያ 
የተካሄዯው የፕራይቬታይዜሽን ሽግግር  የብዙ ሠራተኞች ቅነሳን ያሰከተሇ፣ ምርታማነትን የቀነሰ፣ ተጨማሪ 
ኢንቨስትመንትን ያሌጨመረ፣ መሆኑ በምጣኔ ኃብት ምሁራን ጥሌቅ ጥናቶች ተረጋግጦሌ፡፡  
በኢትዮጵያ የመሇስ ዜናዊ ዘመን፣በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ሙስና ላብነት ተጀመረ!!! 
 
ምንጭ፡-  1- Privatization and Public enterprises supervising agency and own competition. 
                  2- The author is graduate student at John Hopkins niversity. Email: 
ethiopia.capitalmarkets@gmail.com  

ሇኦሮሞና ሱማላ ህዝብ ግጭትን የጫሩ የህወኃት/ኢህአዳግ የጦር አበጋዞች ሇፍርዴ ይቅረቡ!!! 
የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት የፈሇፈሇው የሱማላ የጦር አበጋዞች መንግሥት ትጥቅ ይፍታ!!! 

በዘር ፍጅት ተጠያቂዎች ሇፍርዴ ይቅረቡ!!!  
 
 

ኢት-ኢኮኖሚ     ET-ECONOMY 
 

‹‹የፕራይቬታይዜሽን››፣ የሆቴሌ ሚሉየነሮች!!! 
‹‹ወርቅ የምትወሌዯውን ዝይ ገዯሌናት!!!›› 

                                                (ክፍሌ ሁሇት)                                  ፀ/ት ፂዩን ዘማርያም 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከናሽናሊይዜሽን ወዯ ፕራይቬታይዜሽን ሽግግር፡-እንዯ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ከ1980 እስከ 
2010 ዓ/ም የመንግስት ኮርፖሬሽኖችንና ንብረቶች ባሇቤትነትን ወዯ ግለ ዘርፍ ንብረትነት ማዘዋወር በምዕራባዊያን 
አገራቶች አዛዥነት በዓሇም ባንክና አይኤምኤፍ ጋሻ ጃግሬነት ዓሇም ዓቀፋዊ ክስተት በመሆን በኢትዮጵያም ተፈፃሚ 
ሆኖሌ፡፡ በሃገራችን ውስጥ ከመንግስት ዘርፍ ወዯ ግለ ዘርፍ መተሊሇፍና መሸጥ ዋነኛ ምክንያቶች መኃሌ፣ የገንዘብ 
አያያዝ ብክነትና ሙስና  በየግዜው እየጨመረ መሄዴ፣ንብረቶቹን የማስተዲዯር ብቃት ዯካማነት በዚህም ምክንያት 
በየአመቱ የመንግስት ዴጎማ  እየተዯረገሊቸው በኪሳራ መስራታቸው የሚሌ ነበር፡፡ በዓሇም ዓቀፋ የገንዘብ ዴርጅት 
ተቆምና በዓሇም ባንክ ግዲጅና ተፅዕኖ የመንግስታዊ መዋቅር ስርዓት ማሻሻያ መርሃ-ግብር (structural adjustment 
program) ሇማሻሻሌና ሇመቀየር የመንግስት ኮርፖሬሽኖችንና  ንብረቶች ባሇቤትነትን ወዯ ግለ ዘርፍ ንብረትነት 
ማዘዋወር ዋነኛው ምክንያት ሆነ፡፡ የዓሇም ዓቀፍ ፋይናንሻሌ  ኢንስቲቱሽን በተሇይ  በታዲጊ አገሮች ሊይ ትሌቅ ጫና 
በመፍጠር የፕራይቬታይዜሽን መርሃ-ግብር ከመንግስታዊ መዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራም ዋነኛ አካሌ እንዯሆነ ተሰበከ፡፡ 
በዚህም ምክንያት በብዙ ታዲጊ አገሮች የፕራይቬታይዜሽን ሽግግር በብቃትና  በግሌፅነት ሇማካሄዴ አስፈሊጊው ጊዜና 
ጥናት ባሇመካሄደ የተኮሊሸ ሇመሆን በቅቶሌ፡፡ በክንውኑም የወያኔ የቢዝነስ ዴርጅቶችና ጥቂት ከበርቴዎች 
ተጠቃሚዎች እንዱሆኑ ያዯረገ ሆኖሌ፡፡ በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በወታዯራዊው መንግሥት 
የተወረሱ መንግስታዊ ዴርጅቶችን ወዯ ግለ ዘርፍ በ1994 ዓ/ም በአዋጅ ሇማዘወወር የተቆቆመ ዴርጅት ዳሬክተር 
ጀነራሌ አሰፋ አብርሃ የመንግሥት ሆቴልች ሽያጭ፣ በዝምዴና በሙስና በጠባብ ዘረኝነት ስሜት አንደን ሇመጥቀም 
የወያኔ የንግዴ ዴርጅቶችንና ጥቂት ባሇጸጎችን በፕራይቬታይዜሽን ስም ሚሉየነሮች ያዯረጉት ሆቴልቹን በርካሽ በመሸጥ 
ነበር፡፡ ዛሬ እነዚህ በርካሽ የተሸጡት የመንግሥት ሆቴልች፣ ከመቶ እጥፍ በሊይ ሉሸጡ እንዯሚችለ ሌብ ይበለ፡፡    

የመንግስት የሆቴሌ ኢንተርፕራየዝ ሽያጭ ከ1994/95 እስከ 2003 ፕራይቬታይዝ የተዯረጉ 
(List of Privatized Stat Owned Hotels Enterprises from 1994/95 up to March 2003) 

{1} ራንዳቩ ካፍቴሪያ3   የመንግስት ሆቴሌ በ06/25/97 ዓ/ም፣ሇወ/ሮ እንይሽ አስራት የተሸጠበት ዋጋ 2,800,000.00 

ሚሉዩን ብር  

{2} አክሱም ሆቴሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ07/01/95 ዓ/ም፣ሇኢትዩጵያ ትራቭሌ ኤክስፕሬስ የተሸጠበት ዋጋ 890,167.00 
ሽህ ብር 
{3} ፎገራ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ07/03/00 ዓ/ም፣ ገዢ ጌትኮ ካንፓኒ( Geaitco.) የተሸጠበት ዋጋ 950,105.00 
ሽህ ብር 



{4} ወንዛዬ ሆቴሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ09/11/95 ዓ/ም፣  አማራ ዱቨልፕመንት አሳሴሽን የተሸጠበት ዋጋ 500,000 
.00 ሽህ ብር 
{5} ተራራ ሆቴሌ4  የመንግስት ሆቴሌ በ12/02/95 ዓ/ም ፣ ገዢ አዱስ ፋና የተሸጠበት ዋጋ 617,480.92 ሽህ ብር 
{6} ባህር ዲር ጊዩን1 የመንግስት ሆቴሌ በ07/04/95 ዓ/ም፣ሇፉአንግ ቢውሌዱንግ ኮንትራክተር የተሸጠበት ዋጋ 
1,100,000.00 ሚሉዩን ብር 
{7} ጣይቱ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ05/19/99 ዓ/ም፣ዘ የል ፔጅ ሇአቶ ፍፁም ዘአቡ አስግድም የተሸጠበት ዋጋ 
5,273,000 ሚሉዩን ብር 
{8} ግሸን ሆቴሌ(ጊዩን)@2  የመንግስት ሆቴሌ በ07/19/99 ዓ/ም ፣ ገዢ ወ/ሮ ይህዯጋ ገብረስሊሴ የተሸጠበት ዋጋ 
12,527.15 ሽህ ብር 
{9} ራስ ሆቴሌ (ዯብረዘይት)1 የመንግስት ሆቴሌ በ09/04/96 ዓ/ም፣ ገዢ ሜዴሮክ ኢትዩጵያ የተሸጠበት ዋጋ 
8,027,302.23 ሚሉዩን ብር 
{10} ራስ ግሪሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ07/19/99 ዓ/ም፣ ገዢ አዱስ ፋና የተሸጠበት ዋጋ 229,993.20 ሽህ ብር 
{11} ሊሉበሊ ሬስትቶራንት1  የመንግስት ሆቴሌ በ09/26/95 ዓ/ም፣ ገዢ አይቤክስ ሆቴሌ የተሸጠበት ዋጋ 905,155.50 
ሽህ ብር 
{12} ጊዲቦ ሆቴሌ1  የመንግስት ሆቴሌ በ12/01/95 ዓ/ም፣ ገዢ ወንድ ገነት ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 505,000 ሽህ ብር 
{13} ጊቤ ኢትዩጵያ ሆቴሌ1  የመንግስት ሆቴሌ በ9/13/1999 ዓ/ም፣ ገዢ አዱስ ፋና የተሸጠበት ዋጋ 475,999.55 ሽህ 
ብር 
{14} ዋሌጋ ኢትዩጵያ ሆቴሌ@2  የመንግስት ሆቴሌ በ05/19/99 ዓ/ም፣ ገዢ ወ/ሮ በሊይነሽና ላልች የተሸጠበት ዋጋ 
426,135.39 ሽህ ብር 
{15} ወሇጋ ኢትዩጵያ ሆቴሌ4  የመንግስት ሆቴሌ በ12/01/95 ዓ/ም፣ገዢ አዱስ ፋና የተሸጠበት ዋጋ 517,047.23 ሽህ ብር 
{16} ዲህሊክ ፓራዲይዝ1  የመንግስት ሆቴሌ በ07/06/95 ዓ/ም፣ገዢ ወ/ሪ ሬታ ፀሃይ የተሸጠበት ዋጋ 650,000 ሽህ ብር 
{17} ቱሪስት ሆቴሌ1   የመንግስት ሆቴሌ በ09/29/95 ዓ/ም፣ ገዢ ወ/ሪ አሇምፀሃይ ተገኘወርቅ የተሸጠበት ዋጋ 
1,100,000 ሚሉዩን ብር 
{18} ብለ ናይሌ ራስ ሆቴሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ07/05/2002 ዓ/ም፣ ገዢ ቤተዛታ ሄሌዝ ስርቪስ የተሸጠበት ዋጋ 
6,501,100 ሚሉዩን ብር 
{19} ወሉሶ ኢትዩጵያ ሆቴሌ1  የመንግስት ሆቴሌ በ03/26/2003 ዓ/ም፣ሇወ/ሮ ዝምታወርቅ ነጋሽ የተሸጠበት ዋጋ 
1,600,000 ሚሉዩን ብር 
{20} አምቦ ኢትዩጵያ ሆቴሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ4/8/2003 ዓ/ም፣ ገዢ አቶ ታከሇ ታዯሰ የተሸጠበት ዋጋ 2,623,200 
ሚሉዩን ብር 
{21} ዋቢሸበላ ሆቴሌ ሃዋሳ ቁ15  የመንግስት ሆቴሌ በ3/4/2005 ዓ/ም፣ሇዩናይትዴ አፍሪካን ግሩፕ የተሸጠበት ዋጋ 
6,950,000 ሚሉዩን ብር 
{22} ጋምቤሊ ኢትዩጵያ ሆቴሌ1 የመንግስት ሆቴሌ በ21/7/2005 ዓ/ም፣ ገዢ ሳውዝ ዌስት ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 
3,750,000 ሚሉዩን ብር 
{23} ቀEራ ጊዩን ሆቴሌ (ጎንዯር)2  የመንግስት ሆቴሌ በ6/8/2005 ዓ/ም፣ ሇሲጂኤፍ ቢዝነስ ግሩፕ የተሸጠበት ዋጋ 
3,322,000 ሚሉዩን ብር 
{24} ሆቴሌ ዱ አፍሪክ @3  የመንግስት ሆቴሌ ቀንና ዓ/ም ያሌተገሇፀ፣ሇአቶ ስይፉ ገብረዩሃንስ የተሸጠበት ዋጋ 
6,500,000 ሚሉዩን ብር 
{25} ዴሬዲዋ ራስ ሆቴሌ ቁ22  የመንግስት ሆቴሌ በ24/6/2008 ዓ/ም፣ ገዢ አቶ ኢዬብ ምህረት የተሸጠበት ዋጋ 
5,001,919.00 ሚሉዩን ብር 
{26} ዴሬዲዋ ራስ ሆቴሌ ቁ12 የመንግስት ሆቴሌ በ9/5/2008 ዓ/ም፣ ገዢ አቶ በሊይነህ ተስፋዬ የተሸጠበት ዋጋ 
11,041,916.40 ሚሉዩን ብር 
{27} ሃረር ራስ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ15/11/02 ዓ/ም፣ ገዢ ወ/ሮ ገነት አበራ የተሸጠበት ዋጋ 11,245,120.75 
ሚሉዩን ብር 
{28} ጎሃ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ25/6/2009 ዓ/ም፣ ገዢ ቤታስ ኢንደስትሪ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 20,000,116 
ሚሉዩን ብር 
{29} ጣና ጊዩን ሆቴሌ የመንግስት ሆቴሌ በ3/5/2009 ዓ/ም፣ ገዢ ብለ ናይሌ ሪዞርት ሆቴሌ የተሸጠበት ዋጋ 
42,000,000 ሚሉዩን ብር 
{30} ባላ ጎባ ዋቢ ሸበላ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ8/7/2009 ዓ/ም፣ሇገዴብ ኢንጅነሪንግ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 
7,500,000 ሚሉዩን ብር 
{31} ሊሉበሊ ሮሃ ጊዩን2   የመንግስት ሆቴሌ በ25/9/96 ዓ/ም፣ሇአጂካ ትሬዱንግ ኤንዴ ትራቨሌ የተሸጠበት ዋጋ 
22,001,000 ሚሉዩን ብር 
{32} የሃ ጊዩን ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ8/8/2009 ዓ/ም፣ ገዢ ቢቲ አዴቨርት ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 21,000,027 
ሚሉዩን ብር 
{33} ሮሃ ጊዩን ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ2/11/2010 ዓ/ም፣ ገዢ አያት ሼር ካንፓኒ የተሸጠበት ዋጋ 31,640,799  
ሚሉዩን ብር 
{34} ናሽናሌ ሆቴሌ2  የመንግስት ሆቴሌ በ29/08/02 ዓ/ም፣ ገዢ አትላቲክስ ፌዳሬሽን የተሸጠበት ዋጋ 
17,406,880.24 ሚሉዩን ብር 
{35} ቦኩ ሳፕ1  የመንግስት ሆቴሌ በ8/7/1995ዓ/ም፣ ገዢ ዱንሾ ኦሮሚያ የተሸጠበት ዋጋ 210,231ሽህ ብር 
{36} ጂማ ኢትዩጵያ ሆቴሌ@2  የመንግስት ሆቴሌ በ3/30/2001ዓ/ም፣ሇቀኛዝማች ተካ ኢገኖ የተሸጠበት ዋጋ 
611,432.40ሽህ ብር 
አጠቃሊይ የሆቴሌ ኢንተርፕራይዞች ሽያጭ 246,558,352.70 ሚሉዩን ብር ነበር፡፡ 



 
የሽያጩ ዓይነት (Type of sale) 1የቢዝነስ ሽያጭ፣(Business sale)፤2 የንብረት ሽያጭ፣(Sale of  asset)፤3 (አጠቃሊይ 
ሽያጭ ቢዝነሱንና ህንፃውን)፤ 

4 ቢዝነስ/ኤምኢቢኦ፣ Business / Management/Employee Buyout (MEBO)፤ሇማነጅመንትና ሇሠራተኛ የተሸጠ 
ሆቴሌ 5 Joint venture፤አሽሙር ንግዴ 
@ These are properties returned to former owners in accordance with Proclamation No. 110/1995. 
Source: Privatization and Public enterprises supervising agency and own competition. 
 
{1} በፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ሇቀዴሞ የሆቴሌ ባሇቤቶቻቸው የተመሇሱ 
ሆቴሌ ዱ አፍሪክ ሇአቶ ሰይፉ ገብረዩሃንስ፣ ግሸን ሆቴሌ ጊዩን ሇወ/ሮ ይህዯጋ ገብረስሊሴ፣ ዋሌጋ ኢትዩጵያ ሆቴሌ 
ሇወ/ሮ በሊይነሽ፣ ጂማ ኢትዩጵያ ሆቴሌ ሇቀኛዝማች ተካ ኢገኖ ንብረታቸው ተመሌሶሌ፡፡   
 
 
{2} የመንግሥት ፓርቲዎች ንብረት Government Party property  
የመንግሥት ፓርቲዎች ንብረት ከመንግሥት ሆቴሌ ኢንተርፕራየዝ ሽያጭ፣ዋንዛዬ ሆቴሌን የአማራ ሌማት ማህበር፣ 
ናሽናሌ ሆቴሌን የኢትዩጵያ ስፖርት ፌዳሬሽን፣ ቦኩ ሳፓ ዱንሾ ኦሮሚያ እንዱሁም በአዱስ ፋና ማናጅመንትና 
ሠራተኞች የተሸጡ ሆቴልች፣ ተራራ ሆቴሌ፣ ራስ ግሪሌ፣ ጊቤ ኢትዩጵያ ሆቴሌና፣ ወሇጋ ኢትዩጵያ ሆቴሌ ይገኙበታሌ፡፡ 
የአዱስ ፋና ጀነራሌ ማርቸንዲይዝ ኤንዴ ሆቴሌስ ትሬዴ ሼር ካንፓኒ፣ የፋይናንስ ማናጀር አቶ አስራትወርቁ ሃይላ 
ከሚሌ መረጃ በስተቀር ስሇ አዱስ ፋና ኮንፓኒ ታሪክ፣ሹር ሆሌዯርስ  ባሇቤቶች የሚገሌፅ ነገር ሁለ ዴብቅ ነው፡፡ 
የህወኃት/ኢህአዳግ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የንግዴ ዴርጅት መሆኑ እውን ነው፡፡  
 
{3} ሜዴሮክ ኢትዩጵያ  Midroc Ethiopia  
የሜዴሮክ ኢትዩጵያ ባሇቤት ሽህ መሃመዴ አሊሙዱን ከህወኃት የመንግሥት ሆቴሌ ኢንተርፕራየዝ ሽያጭ፣ 
በፕራይቬታይዤሽን ስም ከተቀራመቱት የቅርጫ ዴርሻ አንዯኛው መስቀሌ አዯባባይ የሚገኘው ራንዳቩ ካፍቴሪያ  
በሚስታቸው ወ/ሮ እንይሽ አስረስ  በሁሇት ሚሉዩን ስምንት መቶ ሽህ ብር የተሸጠሊቸው ንብረት ሲሆን ሁሇተኛው 
ዯግሞ ዯብረዘይት የሚገኘው ራስ ሆቴሌ በስምንት ሚሉዩን ስባት መቶ ሽህ ብር በርካሽ ዋጋ የተቸበቸበው የህዝብ 
ንብረት ይጠቀሳለ፡፡ 
 

{4} እቴጌ ጣይቱ ሆቴሌ Taitu Hotel 

በህወሃት/ኢህአዳግ ዘመን፣ በመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በዯርግ አገዛዝ ስርዓት የተወረሱ 
መንግስታዊ ዴርጅቶችን ወዯ ግለ ዘርፍ ሇማዘወወር በ1994 ዓ/ም በአዋጅ የተቆቆመ ዴርጅት ዳሬክተር ጀነራሌ አሰፋ 
አብርሃ (ስዬ አብርሃ ወንዴም) 05/19/99እኤአ ሇእህታቸው ባሌ አቶ ፍፁም ዘአቡ አስግድም እቴጌ ጣይቱ ሆቴሌ 
በአምስት ሚሉዩን ሁሇት መቶ ሰባ ሦስት ሽህ ብር (5,273,000 ) ሸጡሊቸው፡፡ በኢትዩጰያ የመጀመሪያ የሆነውን 
ጥንታዊ ሆቴሌ የሃገር ሃብትና ቅርስ ሆኖ ሳሇ በህወሃት/ኢህአዳግ ታሪክን የማጥፋት የቆየ ዯመኝነት ሇዘመዲቸው 
እንዱሸጥ ተዯረገ፡፡ ገዥው 35 በመቶ 1,845,550 ብር ከፍሇው ቀሪውን 3,427,450 ብር በአምስት አመታት ውስጥ 
በአመት  685,490 ብር እየከፈለ ሇመጨረስ ተስማምተው ቅርሱን በእጃቸው አስገቡ፡፡ እቴጌ ጣይቱ ሆቴሌ ጥር 3 ቀን 
2007 እንዯ ኢትዩጵያ አቆጣጠር በ109 አመቱ በእሳት ተቃጠሇ፡፡   
 
አቶ ፍፁም ዘአቡ አስግድም፣ በመሇስ ዜናዊ ውርስና ቅርስ የሆነው የሙስና ፋብሪካ ምርት አምራች  ዳሬክተር ጀነራሌ 
አሰፋ አብርሃ (ስዬ አብርሃ ወንዴም) 05/19/99እኤአ ሇእህታቸው ባሌ አቶ ፍፁም ዘአቡ አስግድም፣ከሸጡሊቸው 
ውስጥ፡-  
{1}እቴጌ ጣይቱ ሆቴሌ በአምስት ሚሉዩን ሁሇት መቶ ሰባ ሦስት ሽህ ብር (5,273,000 ) ሸጡሊቸው፡፡   
{2}የጉሇላ የሳሙና ፋብሪካ በ12/23/1996 አ/ም በ22,370,000 (በሃያ ሁሇት ሚሉዩን ሦስት መቶ ሰባ ሽህ ብር) 
ገዝተዋሌ፡፡{3}ሐረር ፕሪንቲንግ ኢንተርፕራይዝ ማተሚያ ቤትን በ1,164,000 (አንዴ ሚሉዩን አንዴ መቶ ስዴሳ አራት 
ብር)  በ10/18/1995 ዓ/ም ገዝተዋሌ፡፡ በጥናት እንዯተረጋገጠው በኢትዮጵያ አይን ያወጣ ሙስና ላብነት የተጀመረው 
በመሇስ ዜናዊ ፊት አውራሪነት በህወኃት፣ በብአዳን፣ ኦህዳዴ፣ ዯህዳግ፣ ወዘተ  ዘመን አገዛዝ ሲሆን፣ይህውም  በ1994 
ዓ/ም አዋጅ መነሻነት ከመንግሥታዊው ዘርፍ ወዯ ግለ ዘርፍ ሇማዘወወር በተቆቆመው ዴርጅት ‹‹የመንግስት ሌማት 
ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ›› ዳሬክተር ጀነራሌ አሰፋ አብርሃ አማካኝነት የህዝብ ሃብት የተሸጠበት ጊዜ ነበር፡፡ 
በህወሃት/ኢህአዳግ ዘመን፣የመንግሥት እርሻዎች፣ ፋብሪካዎች፣ ሆቴልች ወዘተ ተሸጡ፣ የከተማ መሬት በሉዝ ስም 
ተሸጡ፣ የገጠር መሬት ሇኢንቨስተሮች ተሸጡ!!! ብልም የትግራይን ክሌሌ ዴንበር ማስፋት ተያያዙት!!! የትግራይን 
ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሇማጣሊት የማይፈነቅለት ዴንጋይ የሇም፡፡  በህግ ስም! በአዋጅ  ሰም! ዘረፋ ህጋዊነት 
እንዱያገኝ ተዯረገ፡፡ ዛሬ የምናያቸው ሃብታሞች ትሊንት ቁምጣ አዴርገው፣ ሸበጥ ተጫምተው፣ ቦንብ ታጥቀው፣ ክሊሽ 
ዯግነው በጉሌበት ያስገበሩን ወራሪዎች የሃገሩን ኃብት ገና ዘርፍው አሌጠገቡም!!! ቪሊ ቤት ሰሩ አሌጠገቡም፣ ፎቅ ገነቡ 
አሌጠገቡም! ሚሉዮነር ሆኑ አሌጠገቡም! መቼም አይጠግቡም፡፡ ስሇዚህ ታግል ከመንቀሌ ላሊ መፍትሄ የሇም!!! 
እነዚህን የመንግሥት ሆቴልች፣ እርሻዎችና፣ ፋብሪካዎች በቀጣይነት እንዘግባሇን፡፡ የተዯረገውን ዘረፍ የሚያውቁ ሁለ 
ሇመጻፍ አይስነፉ፣አይፍሩም ሇነገው ትውሌዴ የኃብቱ ምንጭ በዘረፋ የተገኘ መሆኑን ምስክርነታችንን ማቆየት ግዴ 
ይሊሌና!!!    
የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ኃሊቀር በመሆኑ ነፃ የገበያ ውዴዴር ያሇመኖር፣ የመዋሇ-ንዋይ ፍሰት ችግር፣ የፋይናንሻሌ ሃብት 
እጥረትና የግለ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ የሚጫወተው ሚና ዯካማነት ወዘተ ተዯማምሮበት የፕራይቬታይዜሽን 
ሽግግር የተጨናገፈ ሇመሆን በቅቶሌ፡፡ በኢትዩጵያ የፕራይቬታይዜሽን ሽግግርና ሂዯት በቂ በሆነ የአገር ውስጥ 
ባሇሃብቶች፣ ዱያስፖራዎች እንዱሁም የባህር ማድ ኢንቨስተሮች ባሇመሳተፋቸው ምክንያት አብዛኛዎቹ የመንግስት 



ኮርፖሬሽኖችንና  ንብረቶች ባሇቤትነትን ወዯ ሜዴሮክ ካንፓኒዎችና ኢፈርት ዴርጅቶች በሙስና፣ በአዴልና በዝምዴና 
አሰራር ንብረቶቹ  ማዘዋወራቸው ጥናቶች ያስረዲለ፡፡ የፕራይቬታይዜሽን ክንውን የባህር ማድ ኢንቨስተሮች ያገሇሇ፣ 
ያሇ ገበያ ውዴዴር የተቸበቸቡ፣ በመሆኑ ውጤቱም የብዙ ሠራተኞች ቅነሳን ያሰከተሇ፣ ምርታማነትን የቀነሰ፣ ተጨማሪ 
ኢንቨስትመንትን ያሌጨመረና፣ የህዝብ ኃብት ሇጥቂት የስርዓቱ ተጠቃሚዎች ብቻ እንዯሸጡ ጥናቶች ያረጋግጣለ፡፡  
 
ምንጭ 
Source: Privatization and Public enterprises supervising agency and own competition. 

ሇኦሮሞና ሱማላ ህዝብ ግጭትን የጫሩ የህወኃት/ኢህአዳግ የጦር አበጋዞች ሇፍርዴ ይቅረቡ!!! 
የህወኃት የጦር አበጋዞች መንግሥት የፈሇፈሇው የሱማላ የጦር አበጋዞች መንግሥት ትጥቅ ይፍታ!!! 

በዘር ፍጅት ተጠያቂዎች ሇፍርዴ ይቅረቡ!!!  
 

 


