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ኪራይ ሰብሳቢነት ብዙም ሳይገባን ብዙ 
የምናወራሇት ርእሰ ጉዲይ 

መጋቢት 25 2008 ዓ.ም 

ዛሬ ዛሬ ኪራይ ሰብሳቢነት የሚሇዉ ቃሌ ከሉቅ እሰከ ዯቂቅ የስራ  የእዉቀትና ሉልች 
ሌይነቶች ሳያግደን ባሇስሌጣኑም  ካዴሬዉም  የመንግሰት ሰራተኛዉም  ነጋዳዉም  
ምሁሩም ብቻ ሁሊችንም በመሰሇንና በገመተንዉ መንገዴ ይህንን ርእስ እያነሳን አንዲችን 
ሇአንዲችን የሚንከስበት ጉዲይ ሆነዋሌ፡፡ 

ሇመሁኑ ሰንቶቻችንን ነን ቃለ ምን ማሇት እንዯሆነ በትክክሌ የምናዉቀዉ እዉነት በትክክሌ 
ብንረዲወ ኑሮስ አሁን በመንናገርበት መንገዴ ነበረ ወይ መናገር የነበረብን ብዝዎቻቸን 
እንዯምናስበዉና ሰንናገር አንዯምንዯመጠዉ ሙሱናና ኪራይ ሰብሳቢነት ምንም ሌዩነት 
የላሊቸዉ ያወና ያዉ ናቸዉ ወይ የሚለት ነጥቦች ናቸዉ የፅሁፌ ማጠንጠኛዎች፡፡ 

ሇመሆኑ ኪራይ ምነዴ ነዉ ኪራይ-ሰብሳቢነትስ 

1. ኪራይ ምንዴ ነዉ 

እሰቲ የሚከተሇዉን የእንግሉዝኛ ፅሁፍ እንመሌከት፡- 

The word "rent" does not refer here to payment on a lease but stems instead 

from Adam Smith's division of incomes into profit, wage, and rent[The origin of 

the term refers to gaining control of land or other natural resources. 
 

ይህንን ወዯ አማርኛ እንተርጉሞዉ፡- 

ኪራይ ማሇት በአንዴ በሉዝ (በኪራይ) መሌክ ሇተሰጠን ንብረት የምንከፍሇዉ ክፍያ ሇመግሇፅ 
ሳይሆን ይሌቁንም እንዯ Adam Smithየገቢ አከፋፈሌ መሰረት በትርፍ ' በዯመወዝ ' እና 
በኪራይ የሚከፈሌ ነዉ፡፡ መሰረቱም በመሬትና በላልች የተፈጥሮ ሃብቶች ሊይ የመቆጣጠር 
ስሌጣን ማግኘትን የሚያመሊክት ነዉ፡፡ 

እዚህ ሊይ ኪራይ ስንሌ ሇቤት ወይም ሇመኪና የሚከፈሌ የኪራይ አይነት ሳይሆን ኢኮንምያዊ 
ኪራይ (ጥቅም) ስሇሚባሇዉ ጉዲይ የምንነጋገር መሆኑ ግሌፅ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም 
ስሇኪራይ ሰብሰባነት ሇማወቅ ስሇ ኢኮኖምያዊ ኪራይ ትርጉም በሚገባ ማወቅ ይኖርብናሌ፡፡ 

በእርግጥ ስሇኢኮንምያዊ ኪራይ (ጥቅም) የተሇያየ ትርጉም ተፅፈዋሌ ትርጉሞችም በጣም 
ሇመረዲት የሚያስቸግሩ ናቸዉ፡፡ ሆኖም በቀሊለ ይገሌፃለ ተብሇዉ ከሚታሰቡት መካከሌ 
ሇግንዜቤ ያክሌ ቀጥሇዉ ከዚህ በታች በእንግሉዝኛ የተፃፉትን እንመሌከት፡፡ 

http://www.seen2.com/learn?s=Adam_Smith
http://www.seen2.com/learn?s=Profit_(economics)
http://www.seen2.com/learn?s=Wage
http://www.seen2.com/learn?s=Economic_rent
http://www.seen2.com/learn?s=Land_(economics)
http://www.seen2.com/learn?s=Adam_Smith
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 Economic rent is defined as any excess that a factor earns over the 
minimum amount needed to keep that factor in its present use. 

 
 By definition, economic rents are payments in excess of the cost of 

making an input available 
 

ከሊይ የተፃፉትን ሁሇት ትርጉሞች በግርዴፉ ወዯ አማርኛ ስንመሌሳቸዉ 

የመጀመርያዉ ኢኮንምያዊ ኪራይ (ጥቅም) ማሇት አንዴን ነገር ሇመስራት ወይም አሁን 
ወዯአሇበት ዯረጃ ሇማዴረስ ከወጣበት ወጪ በሊይ የሚወሰዴ እሊፊ ጥቅም ማሇት ሲሆን 

 

የሁሇተኛዉ ትረጉምም በተመሳሳይ ኢኮንምያዊ ኪራይ (ጥቅም) ማሇት ሇግብአት ከዋሇዉ ወጪ 
በሊይ የሚከፈሌ ትርፍ ክፍያ ማሇት ነዉ፡፡ 

በዘሁ መሰረት ኢኮንምያዊ ኪራይ ማሇት በኢኮንምያዊ ምክንያት የሚገኝ ጥቅም ማሇት ነዉ፡፡ 

 

2. ኪራይ ሰብሳቢነትስ ምንዴ ነዉ 
 

ኪራይ ሰብሳቢነት የሚሇዉ ንዯፍ-ሃሰብ መጀመርያ እ.አ.አ በ1967 ዓ.ም ያመነጨዉ Gordon 

Tullock የተባሇ ሲሆን በኃሊም እ.አ.አ በ1974 Anne Krueger በተባሇ ሰዉ ሇመጀመርያ 
ቃለን በጥቅም ሊይ የዋሇ ነዉ፡፡ 

 

አሁንም በተመሳሳይ መሌኩ የሚከተለትን የእንግሉዝኛ ትርጉሞች እንይ፡- 

 Rent-seeking - is an attempt to obtain economic rent (i.e., the portion 
of income paid to a factor of production in excess of what is needed to 
keep it employed in its current use) by manipulating the social or 

political environment in which economic activities occur, rather than 
by creating new wealth. 

ትርጉሙ - ኪራይ ሰብሳቢነት አዱስ ሃበት ከመፍጠር ይሌቅ ያሇዉ ነባራዊ ማህበራዊና 
ፖሇቲካዊ ሁኔታን ሇራሱ በሚጠቅም መንገዴ በማመቻቸት ጥቅም የሚያስገኝሇትን ኢኮንምያዊ 
ኪራይ ሇመሰበስብ የሚዯረግ ጥረት ነዉ ይሊሌ፡፡ 

 Rent-seeking implies extraction of uncompensated value from others 
without making any contribution to productivity 

ትርጉሙ - በተመሳሳይ ኪራይ ሰብሳቢነት ላልች ወገኖች የተነጠቁትን ጥቅም በማያካክስ 
መንገዴና አምራች ባሌሆነ መንገዴ ጥቅሙን መዉሰዴን ያመሊክታሌ፡፡ ይሊሌ፡፡ 

 Rent-seeking -is distinguished in theory from profit-seeking, in which 
entities seek to extract value by engaging in mutually beneficial 
transactions. Profit-seeking in this sense is the creation of wealth, while 
rent-seeking is the use of social institutions such as the power of 

http://www.seen2.com/learn?s=Anne_Krueger
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_rent
https://en.wikipedia.org/wiki/Income
https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_of_production
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_added
https://en.wikipedia.org/wiki/Productivity_(economics)
http://www.seen2.com/learn?s=Profit_(economics)
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government to redistribute wealth among different groups without 
creating new wealth. In a practical context, income obtained through 

rent-seeking may contribute to profits in the standard, accounting sense 
of the word 

 

ትርጉሙ - ኪራይ ሰብሰቢነት (ኪራይ ፍሇጋ) በፅነሰ-ሃሳብ ዯረጃ ከትርፍ ፍሇጋ የተሇየ ነዉ፡፡ 
ምክንያቱም ትርፍ ፍሇጋ በጋራ ተጠቃሚነት የተመሰረተ የንግዴ ሌዉዉጥ ሲሆን ኪራይ 
ፍሇጋ (ስበሳቢነት) ግን ያሇዉ ማህበራዊ ሁኔታም ይሁን መንግሰት ሃብትን ሇተሇያዩ 
የማህረሰብ ክፍልች የሚያከፋፍሌበትን ስሌጣን በመጠቀም ያሇምንም አዱስ ሃበት የመፍጠር 
ጥረት ጥቅም መሰብሰብ ነዉ፡፡ ይሊሌ፡፡ 

 

ከነዚህ ሦስት ትርሚዎች የምንረዲዉ ነገር ቢኖር ኪራይ ሰብሳቢነት መንግሰት በሚያወጣዉ 
ፖሉሲ መሰረት ያስፈሌጋቸዋሌ ብል ሊመነባቸዉ የተሇያየ የህብረተሰብ ክፍልች የሚሰጣቸዉን 
የተሇያዩ ማበራታቻዎች ' ዴጎማዎች ' ዴጋፎች ወዘተ ኪራዮች (ጥቅሞች) ምንም አዱስ 
ሃበት ሇመፍጠር ሳይሞከርና ምንም እሴት ሳይጨምር እነዚህን ጥቅሞች ሇመሻማት የሚዯረግ 
ጥረት መሁኑ ነዉ፡፡ 

አሁን በመጠኑም ቢሆን የኪራይ (ጥቅም) እና የኪራይ ሰብሳቢነት ትርጉም ግሌፅ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

አዚህ ሊይ ሁሇት አበይት ቁምነገሮችን በግሇፅ ማወቅ ይገባናሌ፡፡ 

1ኛ.የኪራይ ምንጩ በዋናነት መንግሰት መሆኑ ነዉ፡፡ ይህ ማሇት መንግስት በተሇያየ ምክንያት 
ሇአገርና ሇህዝብ ሇዘሊቂነት ይጠቅማሌ በሚሌም ይሁን ዴጋፍ ያስፈሌጋቸዋሌ ሊሊቸዉ 
የህብረተሰብ ክፍልች ሇመርዲት በማሰብ የሚሰጠዉ እዴሌ (ኪራይ) መሆኑ፡፡ እዚህ ሊይ ግን 
ላልች ከመንግሰት ዉጭ የሚሰጡ ኪራዮች መኖራቸዉ መዘንጋት አያስፈሌግም፡፡ 

2ኛ. ላሊዉ እነዚህ ኪራዮች (ጥቅሞች) በቀጥታ በገንዘብ መሌክ በሚሰጡት (እንዯ ግብር ቅነሳ 
' ከቀረጥ ነፃ መብት ወዘተ) ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ሉያስገኙ የሚያስችለ እዴልች በሚፈጥሩ 
ፖሉሲዎች ጭምር የሚገኙ ኪራዮች (ጥቅሞች) ጭምር የሚያጠቃሌሌ መሆኑ ነዉ፡፡ 

 

3. ኪራይ ሰብሳቢነት በምን በምን ይከፈሊሌ 

 
የተሇያዩ ጥናቶች እንዯምያሳዩት ኪራይ (ጥቅም) ሰብሳቢነት በተሇያዩ መንገድች ይከፈሊሌ፡፡ 

ዋና ዋናዎቹ፡- 

ሀ. ጠቃሚና ጎጂ 

ሇ. ሕጋዊና ህገ-ወጥ በመባሌ ይከፈሊለ፡፡ 

 

 

http://www.seen2.com/learn?s=Profit_(accounting)
http://www.seen2.com/learn?s=Profit_(accounting)
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ሇመሆኑ ጠቃሚና ጎጂ ኪራይ ስብሳቢነት ስንሌ ምን ማሇት ነዉ 

ያዯጉት አገሮች ጨምሮ Targeted benefits እየተባሇ በሚታወቀዉ የፖሉሲ መሳርያ ሇአገራዊ 
ባሇሃብቶችና ላልች ያስፈሌጋቸዋሌ ሊሌዋቸዉ የህብረተሰብ ክፍልች ሌዩ ሌዩ መሌክ ያሊቸዉ 
ማበረታቻዎችና ዴጎማዎች ይሰጣለ፡፡ በዚህም የራሳቸዉን ወገኖችና ባሇሃብቶች ካሇአስፈሊጊ 
ጉዲት ይታዯጋለ፡፡ ይህም ጠቃሚ ኪራይ ተብል ይወሰዲሌ፡፡ ሆኖም እንዱህ ያለ ኪራያች 
(ጥቅሞች) ጠቃሚ የሚሆኑት ሇታሇመሊቸዉ አሊማ በትክክሌ መዋሊቸዉ ሲረጋገጥ ብቻ ነዉ፡፡ 
ከዚህ ዉጭ ሇላሊ ተግባር የዋለ እንዯሆነ ጎጂ ይባሊለ፡፡ 

 

ህጋዊና ህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢነት ስንሌስ ምን ማሇት ነዉ 

ሀጋዊ ኪራይ ሰብሳቢነት መንግሰት አስፈሊጊና ጠቃሚ ናቸዉ ብል በሇያቸዉና ሉሰጣቸዉ 
ይገባሌ ብል በህግ ሇፈቀዯሊቸዉ ክፍልች የሚሰጥ የኪራይ አይነት ነዉ፡፡ 

ህገ-ወጡ ዯግሞ ከዙሁ በተቃራኒ ከህግ ዉጭ በተሇየ የጥቅም ግንኙነት ተመስረቶ የሚሰጥ 
ኪራይ ነዉ፡፡ 

እነዚህ ጠቃሚና ህጋዊ ተብሇዉ የሚመዯቡት ኪራይ ሰብሳቢነት ያሊቸዉ ጥቅም ምንዴ ነዉ 

ዋና ዋናዎቹን ሇመጥቀስ፡- 

1ኛ. መንግሰት ሇሚመራዉ አገርና ህዝብ ዘሊቂ ጥቅም ያስገኝሌኛሌ ብል በሇያቸዉና ቅዴምያ 
በተሰጣቸዉ ዘርፎች ኢንቨሰተሮች እንዱሰማሩ ሇማዴረግ በማበረታቻነት ሉጠቀምባቸዉ 
ይችሊሌ፡፡ 

2ኛ. ተጨማሪ እሰት በመፍጠር ሃብቶችን በማፍራት ላልች ተመሳሳይ ዴርጅቶች ወዯ 
ተፈሇገዉ ዘርፍ እንዱሳቡ በማዴረግ ቀጣይና ተመጋግቦ የሚያዴግ ብልም የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
በፍጥነት እንዱያዴግ በማዴረግ ዜጎች የስራ እዯሌ በስፋት እንዴያገኙ በማስቻሌ ሂወታቸዉ 
መቀየር የሚያስችሊቸዉን አዴሌ ሉያመቻችበት ይችሊሌ፡፡ 

3ኛ. አገራዊ ባሇሃብቶች በካፐታሌ እጥረት ምክንያት በአገሪቱ እዴገት ሊይ ወሳኝ ዴርሻ 
ከመጫወት እንዲይታቀቡ በነዚህ ኢኮንምያዊ ኪራዮች በመታገዝ ራሳቸዉን በማጠናከር 
አሇምአቀፍ ተወዲዯሪነትን እንዴያጎሇቡትና በሃገር ዉስጥ ገበያ ብቻ ሳይሆን በአሇምአቀፍ 
ገበያም ሰብረዉ በመግባት የኢክሰፖረት እዴገት ማረጋገጥ እንዴቺለ የሚያዯርግበትን እዴሌ 
ሇመፍጠር ያስችሇዋሌ፡፡ ወዘተ፡፡ 

ህገ-ወጥና ጎጂ ተብሇዉ የሚመዯቡት የኪራይ-ሰብሳቢነት አይነቶች የሚስከትለት ጉዲትስ ምነዴ 
ነዉ 

ዋና ዋናዎቹን ሇመጥቀስ፡- 

1ኛ. መንግሰት ከዜጎቹ በግብር መሌክ የሚሰበስበዉን ዉስን ሃበት በአግባቡና ዘሇቄታዊ 
ጠቄሜታ ባሊቸዉ የሌማት ዘርፎች እንዲያዉሌ ያዯርገዋሌ፡፡ 

2ኛ. ዜጎች ከሚፈጠረዉ ሃበት በፍትሃዊነት የመጠቀም እዴሊቸዉ በማሳጣት በዜጎች መካከሌ 
ያሇዉ የኑሮ ሌዩነት አሇቅጥ በማስፋት በመካከሊቸዉ ከፍተኛ ቅራኔ እንዱፈጠር በማዯረግ 
የህዝቦች አንዴነት ይሽረሽራሌ፡፡ 

3ና. የኑሮ ዉዴነት ' ስራአጥነትና ሀገ-ወጥነት እንዱንሰረፋ በማዴረግ 'ማህበራዊ ቀዉስ 
በመፍጠር ' በመንግሰትና በዜጎች መካከሌ መተማመን በማሳጣት ' ስርአተ-አሌበኝነትን 
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በማንገስ ' ስሊምና ፀጥታ በማናጋትና መረጋጋት ጠፍቶ የአገር ዴህንነት ህሌዉና አዲጋ ሊይ 
እንዱወዴቅ ያዯርጋሌ፡፡ 

 

ሇመሆኑ በአገራችን የትኞቹ የህብረተሰብ ክፈልች ናቸዉ ኪራይ የሚሰበስቡት 

በአጭሩ መሌሱ፡ ሁሊቸንም የሚሌ ይሆናሌ፡፡ እንዳት ካሌን  

ከሊይ አስካአሁን በዝርዘር እንዲየነዉ የተሇያዩ የኪራይ አይነቶች መኖራቸዉና በህጋዊም ሆነ 
በህገወጥ መንገዴ ሉሰበሰቡ እንዯሚችለ ካየን በአንደ ወይም በላሊ የዚሁ ኪራይ-ሰብሳቢነት 
አካሌ ስሇሆንን፡፡  

እሰቲ መንግስት ሇዜጎቹና ሇአገሪትዋ ዘሊቂ እዴገት ይጠቅማለ በማሇት በፖሉሲ መሌክ 
ከፈቀዲቸዉና በአሁኑ ግዜ ከሚሰጣቸዉ ኪራዮች ሁሊችንም በየዯረጃዉ እንዳት እየተጠቀምን 
እንዯሆነ የተወሰኑ አብነቶች አንሰተን እንይ፡- 

 

1ኛ.አገራዊ ባሇሃብቶችን ሇማበራታት ሲሌ ብዙ የንግዴና የአገሌግልት የስራ መሰኮች የዉጭ 
ባሇሃብቶች እንዲይሳተፉ ከሇሊ በመስጠት ራሳቸዉን በዘርፉ እንዴያሳዯጉ ግዜ እንዴያገኙ 
ሇማዴረግ ሲሌ ህብረተሰቡና መንግሰት ከነፃ ወዴዴር ሉያገኙት የሚቸለትን እዴሌ ሇዘሊቂ ግብ 
በሚሌ አሰሊፎ በመሰጠት በፈሇጉት ዋጋና የጥራት ዯረጃ ያሇምንም ገዯብ በመሸጥ እንዱከብሩ 
በማዯረግ ህጋዊ-ኪራይ ሰብሳቢዎች እንዱሆኑ አዴርገዋሌ፡፡ 

 

2ኛ. ሇአገራዊም ሆነ ሇዉጭ ባሇሃብቶች መንግሰት ቅዴምያ በሚሰጣቸዉ የሌማት ዘርፎች 
እንዱሰማሩ በማሰብ ከቀረፅ ነፃ መብት በመሰጠት ወዯ መንግሰትና ህዝብ ካዝና ይገባ 
የነበረዉንና ብዙ ሌማቶች ሉካሄዴባቸዉ የሚችሌን በብሌዮን የሚቆጠር ብር አሳሌፎ 
ስጥተዋቸዋሌ፡፡ በዚህ በጣም ትሌቅ የሚባሌ ግን ዯግሞ ህጋዊ ኪራይ ሰብሰበዋሌ፡፡ ስሇሆነም 
ህጋወ-ኪራይ ሰብሳቢዎች ናቸዉ፡፡ ሆኖም ከዚህ ዉጭ የተሰጣቸዉን ህጋዊ ኪራይ ሊሌተገባ 
ተግባር ያወለና የሸጡም ህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢዎች ሉሆኑ ችሇዋሌ፡፡ 

 

3ኛ. በተመረጡ ዘርፎች ሊይ ሇሚሰማሩ የአገር ዉስጥም ሆኑ የዉጭ ባሇሃብቶች እንዯየዘርፉ 
አይነት ከ2-7 አመታት ከትረፍ ግብር ነፃ በማዴረግ የግብር እፎይታ በመሰጠት ሉከፍለት 
ይገባ የነበረዉን በመቶ ሚሌዮኖች የሚቆጠር ግብር በማስቀረት ራሳቸዉንና ኩባንያቸዉን 
እንዴያጠናኩርበትና መሌሰዉ ኢንቨሰት እንዱያዯርጉ በማስቻሌ ህጋዊ ኪራይ ሰብሳቢዎች 
እንዱሆኑ አዴርገዋሌ፡፡ 

 

4ኛ. በተሊያየ ግዝያት በአገሪቱ ባጋጠሙ የአቅርቦትና ፍሊጎት አሇመጣጠም መንግስት በሸማቹ 
ሊይ የሚዯርሰዉን ችግር ሇማቃሇሌ ሲሌ አቅሙ ያሊቸዉ ግን ጥቂት ባሇሃብቶች ያሇአንዲች 
ዉዴዴር ዘይት ' ስሚንቶ ' የኮንሰትራክሽን መኪኖች ወዘተ ከቀረፅ ነፃ እንዯየስመጡና 
እንዴያከፋፍለ በማዴረግ የተፈጠረዉን እጥረት ከማቃሊለ በሊይ እነዚህ ሰዎች በሚሌዮን ብሮች 
እንዴያገኙ በማዯረግ ህጋዊ ኪራይ እንዱሰበስቡ አዴርገዋሌ፡፡ ጥቂቶች ዯግሞ ይሀንኑ እዴሌ 
በመጠቀም በህገ-ወጥ መንገዴ ሇመክበር በመመርጥ ከታሇመሇት አሊማ ዉጭ ሇላሊ አሳሌፎዉ 
በመሸጥ ህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሰቢ ሆነዋሌ፡፡ 
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5ኛ. የመኖርያ ቤት ችግር ከግዜ ወዯ ግዜ እየተባባሰ በመሄደ መንግሰት ይህን አሳሳቢ ችግር 
በዘሊቂነት ይፈታሌ ብል በቀረጸዉ የኮንድምየም ቤቶች ግንባታ መርሃ-ግብር በሺዎች የሚቆጠሩ 
ቤቶችን በብሌዮን የሚቆጠር ብር ድግሞና ገንብቶ በእጣ ሇህብረተሰቡ በማከፋፈሌ (በተሇይም 
ሇሴቶች ቅዴምያ በመሰጠት ጭምር) ብዙዎችን ተጠቃሚ በማዴረግ በዘሁ ህጋዊ ኪራይ 
ሰብሳቢነት እዴሌ እንዱsዯሱ አዴርገዋሌ፡፡ ከዚሁ በተሇየ ዯግሞ በመመሳጠርና በሃሰተኛ 
መንገዴ በርካታ መኖርያ ቤቶችን በህገ-ወጥ መንገዴ በመያዝም ሀገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢዎች 
የሆኑ አለ፡፡ 

 

6ኛ. መንግሰት የወጣቶችና የሴቶች ተጠቃሚነት ሇማረጋጥና የስራ አጥነትን ሇመቅረፍ ሲሌ 
የሴቶችና የወጣቶች ፓኬጆች በመቅረፅ የስሌጠና ' የመሰርያና የመሸጫ ቦታ በነፃ በመስጠት ' 
እንዱሁም ያሇምንም ማስያዣ ብዴር በማማቻቸት በዙ ሚሌዮኖችን ወጪ በማዯረግ ብዝዎችን 
ተጠቃሚ በማዯረግ ህጋዊ ኪራይ ሰብሳቢዎች እንዱሆኑ አዴርገዋሌ፡፡ 

 

7ኛ. የወዯፊቱ የአገሪትዋ የኢንደስቱሪ ተስፋ ይሆናለ ሊሇቸዉ ከተክኒክና ሙያ የሰሇጠኑና 
ላልች ወጣቶችና ስራ ፈጣሪዎችን ሇመዯገፍ በሚሌ መንግሰት በቀረፀዉና ብዙ መቶ 
ሚሌዮኖች በሚቆጠር ገንዘብ ያፈሰሰበትን ፕሮግራም ብዙ ወጣቶች በመሳተፍ የዚሁ ሀጋዉ 
ኪራይ ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ 

 

8ኛ. የነዋሪዎች የኑሮ ጫና ሇመቀነስ መንግሰት ከፍተኛ ዴጎሞ በማዯረግ እንዯ ሰንዳ ' 
ዘይትና ስ£ር የመሳሰለት ሽቀጦች ከዉጭ በማስመጣት በጅንአዴና በነዋሪዎች 
የህ/ሥ/ማህበራት በኩሌ ሲያካፋፍሌ የቆየና አሁንም በማከፋፈሌ ሊይ በመሆኑ ዝቅተኛ ኑሮ 
ያሇዉ ህብረተሰብም በዘሁ በመጠቀም የህጋዊ ኪራይ ተጠቃሚ መሆን ችሇዋሌ፡፡ 

 

9ኛ. አገራዊ አስተማማኝ የኮንስትራክሽን አቅም ሇመፍጠር በሚሌ ሇአገራዊ ኮንትረክቶችና 
አማካሪዎች ከቀረጥ ነፃ  የኮንስተራክሽን ማሽኖች እንዴያስገቡ ከመፍቀዴ ጀምሮ ከአቅማቸዉ 
በሊይ በሆኑ ፕሮጀክቶች ሳይቀሩ እንዱሳተፉ በማዴረግ እየወዯቁና እየተነሱ ራሳቸዉን 
እንዴያሰዴጉ በሚሌ እዴለን በመሰጠት ህጋዊ ኪራይ በከፍተኛ ዯረጃ እንዱሰበሰቡ አዴርገዋሌ፡፡ 

 

10ኛ. የሲቪሌ ሰርቪስ ሰራተኞች በተሇይም በአ/አና በፊንፈኔ ዙርያ ያለ የኦሮምያ ሰራተኞች 
በስራ ሰአት መግብያና መዉጭያ ሰአት በትራንስፖርት እጥረት ይዯርስባቸዉ የነበረዉን 
እንግሌት ሇመቀነስና በሰአታቸዉ በስራ ገበታቸዉ ተገኝተዉ ተገሌጋዩ ህ/ሰብ በአግባቡ 
እንዴያስተናገደ ጭምር በማሰብ በመቶ ሚሌዮኖች አዉቶብሶችን በመግዛትና ነዲጅና ላልች 
ወጪዎች በመሸፈን ሰራተኛዉ ከዘሁ ኪራይ እንዱቃመስ አዴርገዋሌ፡፤ 

 

11ኛ. በአ/አ የሚገኙት የጥንታዊ አርበኛችና አንዲንዴ የህ/ሰብ ክፍልች በአንበሳ አዉቶብስ በነፃ 
እንዱጠቀሙ ሲያዯረግ ሇላሊዉ ህ/ሰብም ዴርጅቱን በከፍተኛ ሁኔታ በመዯጎም በተመጣፃኝ ዋጋ 
የትራንሰፖረት አገሌግልት እንዴያገኝ ያዯረገ ሲሆን በቅርቡም በተመሳሰይ መሌኩ ከፍተኛ 
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ዴጎማ በማዴረግ የባቡር ትርንስፖርት ተጠቃሚ እንዱሆን በማዴረግ ነዋሪዉን የኪራዩ ተsዲሽ 
አዴርጎታሌ፡፡ 

 

12ኛ. ኢሌኒኖ ባስከተሇዉ ዴረቅ ሳብያ በአገራችን ከ10 ሚሌዮን በሊይ የ/ህ/ሰብ ክፍልች 
ሇምግብ እጥረት በተጋሇጡበት ወቅት መንገስት የዉጭ እርዲታ ሳይጠብቅና በኑሮ ዉዴነት 
ሳብያ ከፍተኛ ችግር ሊይ የወዯቀዉን ህዝብ ሳያስቸግር ከራሱ ካዝና ብቻ እሰከአሁን ከ8 ቢሌዮን 
በሊይ ወጪ በማዴረግና የአገሪትዋ ገበያ አሇመረጋገት እንዲይፈጠር በሚሌ ከዉጭ በማስመጣት 
እርዲታ ሲያከፋፈፍሌ በተጨማሪም የአርሶ አዯሩና የአርብቶ-አዯሩ እንስሳት በመኖ እጦት 
ምክንያት እንዲያሌቁበት የእንስሳት መኖ ሳይቀር በመኮኖች እያÕÕዘ ህዝቡን በመታዯጉ የዚሁ 
ኪራይ ተsዲሽ እንዱሆን አስችልታሌ፡፡ 

 

13ኛ. በዚሁ ያሌጠቀሰኩት ግን መንግስት ባመቻቸዉ እዴሌ በቀጥታም ይሁን በተዛዋወሪ 
በረካታ ዜጎች ተጠቃሚ በመሆን ህጋዊ ኪራይ ሇመሰበስብ ችሇዋሌ፡፡ 

   

ከዚህ ላሊ መንግሰት የነፃ ገበያ ፖሉሲ በመከተለና ግን ዯግሞ በቂ የቁጥጥር ስሌት 
ባሇመስቀመጡ ምክንያት፡- 

ሀ. የቤት ኪራይ ዋጋ ሇሽያጥ በሚቀርብበት (በከ.ሜ ሲሰሊ) በማከራየት ሀዝቡን እያሰሇቀሱ 
የከበሩ፡- 

ሇ. የተሸሇ የትምህርት አሰጣጥ አቀም አሇን በሚሌ የግሌ ት/በት እያssሙ እንዯ ተራ ሽቀጥ 
በየአመቱ (አንዲንደም በየስዴሰት ወሩ) ያሇምንም ኢኮንምያዊ መክንያትና ተጫማሪ እሴት 
የተጋነነ ዋጋ እያስከፈለ የናጠጡ፤- 

ሐ. የመሰረታዊ እቃዎችን ሲፈሌጉ በመዯበቅ ሲሻያሻቸዉ ዴግሞ በአዴማ ዋጋ እያወሰኑ 
ያሇቅጥ ህዘቡን በመበዝበዝ የከበሩ፤- 

ላልች ዯግሞ ከዚህ በተሇየ መሌኩ፡- 

መ. ፍትህን በማጣመምና ህ/ሰቡን በማስጨነቅ ጉቦ እየተቀበለ ሃብት ያፈሩ፤- 

ሠ. መንግሰትና ህዘቡ የሰጣቸዉ ሃሊፊነትና ስሌጣን ያሇአንዲች ሃፍረት ሇግሌ ጥማቸዉ 
በመመንዘር መሬት የሚወሩና ሚሌዮኖች ብሮች በማከማቸት የዯሇቡ ወዘተ ዯግሞ የህገ-ወጥ 
ኪራይ ሰብሳቢነት ጎራዉን በዋነኝነት እየመሩ ይገኛለ፡፡ 

 

አንግዱህ ከሊይ በዝርዘር እንዲየነዉ ከሆነ ስሇ ኪራይ ሰብሳቢነት በዯፈናዉ ካወራን የአይነት 
ሌዩነት ካሌሆነ በስተቀር ሁሊቸንም ይብዛም ይነሰም ኪራይ ሰብሳቢዎች ነን ማሇት ነዉ፡፡ 

ስሇዚህ ስሇኪራይ ሰብሳቢነት ስናወራ ሰሇየትኛዉ የኪራይ ሰብሳቢነት አይነት እያወራን አንዯሆነ 
በዉሌ ከሊወቅንን እኛዉ ራሳቸን ከየትኛዉ ጎራ ሌንመዯብ እንዯምንችሌ ካሌተገነዘብን በሰተቀር 
እንዲዉ ስሇተባሇ ብቻ ብዴግ እያሌን በላሊዉ ሊይ ጣታችን ሇመቀሰር ብንሞከር ትርፉ ትዘብት 
ይሆናሌ ማሇት ነዉ፡፡ የፀረ-ኪራይ ሰበስቢነት ትግለም ገና ሳይጀመር የሚመክን ይሆናሌ፡፡ 
ምክንያቱም ከፍተኛ የጎራ መዯበሊሇቅ ስሇሚኖርና ማን በማን ሊይ ሉዘምት እንዯሚችሌ 
ባሌተሇየበት ሁኔታ ሁለም (ህጋዊዉም ሀገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢዉም) ሰሇ ኪራይ ሰብሳቢነት 
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መጥፎነት እኩሌ እያወራ ኢሊማ የላሇዉ ተኩስ እየተኮስን የተኮስነዉ ጥይት ማንን 
እንዯሚመታ በዉሌ ሳናዉቅ እንዱሁ ሚስኪኖችን ሰሇባ እያዯረግን እንኖራሇን ማሇት ነዉ፡፡ 

ከሊይ እንዯገሇፅኩት የኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛ ምንጭ መንግሰት ነዉ ብያሇሁ፡፡ ይህ ማሇት 
የህጋዊ ኪራይ ሰብሳቢነትም ሆነ እሱን ሽፋን አዴርጎ በህገ-ወጥነት እስከሚፈፀመዉ ዴረስ 
በዋነኛነት የሚመነጨዉ ከመንግሰት ፖሉሲና አሰራር ነዉ፡፡ ምክንያቱም ኪራይ ሰብሳቢነት 
የፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ ዉጤት ነዉ ካሌን ፖሇቲካዉም ኢኮኖሚዉም በዋነኛነት የሚመራዉ 
መንግሰት ስሇሆነ ምንጩም በዋነኛነት የማዴረቁ ሃሊፊነት የመንግሰት ይሆናሌ ማሇት ነዉ፡፡ 

ሆኖም ኪራይ ሰብሳቢነት ዯግሞ ላሊ ገፅታ አሇዉ አብዛኛዉ ህብረተሰብ በዉዴዴርና ተጨማሪ 
እሴት በመፍጠር የመክበር ሳይሆን በተገኘዉ ቀዲዲ ሁለ ሹሌኮ የመበሌፅግ ባህሌ ካሊሰወገዯ 
በቀር በጭራሽ ሇዉጥ ሉመጣ አይችሌም፡፡ ስሇዚህ መንግስት ቀዲዲዉን ከቻሇ ሇመዴፍን 
ካሌቻሇም ሇማጥበብ መሰራት ሲጠበቅበት ህ/ሰቡ ዯግሞ እንዱህ ያለትን ቀዲዯዎች ከማመተር 
ይሌቅ ረጅምና ዴካም የሚጠይቁ ቢሆንም ዘሊቂ እዴገትና አስተማማኝ ሰሊም በሚያመጡት 
መንገድች መሄዴ መምረጥና መÕዝን ይጠይቀዋሌ፡፡ ይህንን መጥፎ መንገዴ የሚመረጡ 
ሰዎችን ከተቻሇ በምክር ሇማስተካከሌ አሻፈረኝ ካለም በህግ እንዱጠየቁና በማህበረሰቡ እንዱተፉ 
ካሊዯረገ (የትም ፍጭዉ ደቄቱን አምጭዉ ) በሚሌ ቢሂሌ ከየትም ይምጣ ብር ካሇዉ የተከበረ 
ነዉ የሚሌ መጥፎ አስተሳሰብ የሚሸከም ከሆነ እንዱህ ያለ ሰዎች የህዝብ ሃብት ዘርፈዉ 
መክብራቸዉ ሳያንስ መሌሰን የማይገባቸዉን ክብር በመሰጠት የክብር ኒሻን ከሰጠናቸዉ ነገም 
የቀራቸዉን የህዝብና የአገር ሃበት ሙጥጥ አዴርገዉ ሇመዘረፍ የሚሆናቸዉን ስንቅ 
እነዯሰጠናቸዉ ሌንረዲ ይገባናሌ፡፡ 

ከዚህም በሊይ ህ/ሰቡ የሚያሰዴጋቸዉን ሌጆች ይህንን አይነት ተግባር የሚጠየፉና የሚታገለ 
ሳይሆን አጭር መንገዴ እንዱመርጡ ሞኝ አትሁን በተገኘዉ አጋጣሚ ካሌተጠቀምክ ቆመህ 
ትቀራሇህ እያለ በሰነሌቦናቸዉ ሊይ መጥፎ ዘር ከዘራ ሇወዯፊቱ የሚገጥመን ችግር 
እንዯእሰካሁኑ አይነት ተዝናንትን የምናወራዉ አይነት መሆኑ ቀርቶ በሂወት ስሇመቀጠሌና 
ስሊሇመቀጠሌ ሆኖ ተረጋግተን የማዉራት አዴሊችንም ጠባብ ሉሆንብን ይችሊሌ፡፡ 

ላሊዉ በችግሩ ሊይ ያሇን የእያንዲንዲችን አስተዋፅኦ በቅጡ ሳንገነዘብ ቀርተን ወይም ማን ጠያቂ 
አሇን በሚሌ ንቀት አሌፈነዉ አሁን አሁን እየሰማነዉ ያሇነዉ አይነት በአንዲንዴ ከፍተኛ 
የመንግሰት ባሇስሌጣናት እነሱ በሚመርዋቸዉና በነሱ ትእዛዝ በሚንቀሳቀሱት ተራ ሰራተኞች 
ሊይ ይህንን ሰዉ አባረርን ይህን ያህሌ ዯግሞ አሳሰርን እያለ እንዯመሌካም ዜና ሲገሌፁ 
በሰማን ግዜ ሇመሆኑ ይህ ሁለ ሲሆን እናንተ የት ነበራችሁ ከመመርያና ከናንተ ትእዛዝ 
ዉጭ ሲወጡስ ሇምን በወቅቱ እርምጃ አሌወሰዲችሁም በነዚህ ሰዎች በዯሌ የዯረሰበት ህዝብስ 
አቤት ሇማሇት ወዯ ቢሮዎቻቸችሁ ሲመጡስ ቢሮዎቻቸችሁ ክፍት ነበሩ ወይ ምንስ 
መፍትሔ ሰጣችሁ ወዘተ የሚሌ ጥያቄ ዯፍረን መጠየቅ ካሌቻሌን (ሇነገሩማ በበሇፀጉት አገራት 
ችግር ሲፈጠር በቅዴምያ ስሌጣኑን በገዛ ፍቃደ የሚሇቀዉና ሇችግሩ በቅዴምያ ሃሇፊነቱን 
የሚሸከመዉ ዋናዉ ሃሇፊ ነበር) እንዳት ትርጉም ያሇዉ ሇዉጥ ማምጣት ይቻሇናሌ፡፡  

እንዱሁም ከማንም በሊይ ህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢ የሆኑ አንዲንዴ ሀፍረተ-ቢስ ነጋዳዎች 
በተገኘዉ መዴረክ ሁለ ከማንም በሊይ መዴረኩን በመቆጣጠር እነሱ ከዯሙ ንፀሁ እንዯሆኑ 
ቆጥረዉ ባሇስሌጣናትን ሇመወንጀሌ ያዙኝ ሌቀቁኝ ሲለ እያየን አዯብ ግዙ ጭሆታችንን 
አትቀሙን ካሊሌናቸዉና የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነቱን ትግሌ ከነዯነዚህ አይነት ቀሌዯኞች ካሊፀዲን 
በቀር ያዉ ችገሩ ከፍቶ ሁሊቸንም በዯራሽ ጎርፍ መወሳዲችን አይቀርም፡፡  



9 
 

ስሇዚህ ከአሁን በሊ ሰሇ ኪራይ ሰብሳቢነት ስናወራ እንዯበፊቱ በጅምሊ ኪራይ ሰብሳቢነት 
በሚሌና ዒሊማዉን ያሌሇየ እንዲይሆን ሇየት ያሇ መንገዴ መከተሌ ይኖርብናሌ፡፡ ሇዚህ ይረዲን 
ዘንዴም የሚከተለትን ጥያቄዎች መጠየቅ ይኖርብናሌ፡- 

1ኛ. የትኛዉ ኪራይ ሰብሳቢነት ነዉ በአገርና በህዝብ ሌማት ሊይ ዘሊቂ ጉዲት ሉያስከትሌ 
የሚችሇዉ  ይህንን አይነት ኪራይ መንግሰት መሰጠት እንዲይችሌ በሚያወጣቸዉ ፖሉሲዎች 
ሊይ የሚኖረን ተሳትፎና ተጽእኖ የመፍጠር አቅም እንዳት እናጎሌብት 

2ኛ. የትኛዉ ኪራይ ሰብሳቢነት ነዉ የህግ ተጠያቂነት የሚያስከትሇዉ የማያስከትሇዉስ የህግ 
ተጠያቂነት ከሚያስከትሇዉ ራሳችንን እንዳት እናርቅ ላልችንስ እንዳት መታዯግ እንችሊሇን 

3ኛ. የህገ-ወጥ ኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር የህግ ቁጥጥር ብቻ በማጥበቅ የማይፈታ (ምንም 
እንን የህግ ማስከበሩ ጉዲይ ወሳኝነት ቢኖረዉም) የባህሌ  የአስተሳሰብና የአመሇካከት ዉጤት 
መሆኑን አዉቀን ይህንን በመቅረፍ ረገዴ ማን ምን ያዴርግ የሁሊችንም ጥረት እንዳት 
ይቀናጅ በማን ቢቀናጅ ይሻሊሌ 

4ኛ. ምንም ጥረት ብናዯርግ ህጋዊ ኪራይ ሰብሳቢነት መቀጠለ አይቀርም፡፡ ሆኖም በተሊያየ 
ምክንያት ሇዴጋፍ (ሇጥገኝነት) የተጋሇጡና የሚጋሇጡ የህጋዊ ኪራይ ሰብሳቢነት ተጠቃሚ 
የሚሆኑትን ዜጎች ቁጥር ሇመቀነስ ምን አይነት ጥረት ማዴርግ ይኖርብናሌ መንግሰትስ 
እነዚህን ኪራዮች ሉቀንሰበት የሚችሌበት መንገድች እያለ ሳያያቸዉ ወይ ችሊ ያሇቸዉ ነገሮች 
ምንዴ ናቸዉ እነዚህን ሃሳቦች ሇመንግስት በምን መንገዴ ማቅረብና ማገዝ ይኖርብናሌ  

5ኛ. ከነዚህ ከመንግሰት በዴጎማ ' በማበረታቻ በላሊ መሌክ ከሚሰጡት ሌዮ ሌዩ ህጋዊ 
ኪራዮች የትኞቹ ናቸዉ የታሇመሊቸዉ ግብ ያሳኩት ያሊሳኩትስ እነዚህ ያሌተሳኩና የግሇሰቦች 
መጠቃቀምያ የሚሆኑትን ሇይተን እንዳት እናስቁማቸዉ ይህንን አይነት ኪራይ እንዱሰጥ 
የሚፈቅደባቸዉ ፖሉሲዎችና የዴጋፍ ፕሮግራሞች ከመዉጣታቸዉና ተግባራዊ ከመዯረጋቸዉ 
በፊት በየሙያ ማህበራችንም ይሁን በላሊ አዯረጃጀቶች ተጠቅመን በፖሉሲዉ ሊይ እንዳት 
ተፅእኖ መፍጠር እንችሊሇን ተሳትፎአችንን በሆነ ምክንያት ሲገዯብ በምን አግባብ 
እንቃወምሇን ብሇን ራሳችንን በሚገባ መጠየቅና መመራመር ያስፈሌገናሌ፡፡ 

 

4. ኪራይ ስብሳቢነትና ሙስና ያሊቸዉ ሌዩነትና አንዴነት ምንዴ ነዉ 
 

ብዝዎቻችን በመግብያዉ ሊይ እንዯገሇጽኩት ስሇ ኪራይ ሰብሳቢነት በቂ ግንዛቤ ስሇላሇን 
ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ያዉና ያዉ አዴርገን (ያዉም በጉቦ ብቻ በሚገሇፅ ጠባብ የሙስና 
አረዲዴ) ስሇምንረዲዉ ጉቦ ያሌወሰዯ ሁለ ኪራይ ሰብሳቢ አይዯሇም ወዯሚሌ የተሳሳተ 
አስተሳሰብ ገብተን ጉቦ እስካሌተቀበሌን ዴረስ ኪራይ ሰብሳቢነት እኛን የማይመሇከተን ባዲ ነገር 
አዴረገን እንቆጥረዋሇን፡፡ ቢያንስ እሰካሁን ሇመግሇፅ እንዯሞኮርኩት ግን ኪራይ ሰብሳቢነት 
ሰፊና ሰሩ ረጅም የሆነ የምንኖርበት ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ የሚያንፀባርቅና የባህሌ ፤ 
የአስተሳሰብና የአመሊካከት ዉጤትም እንዯሆነና በእጅጉ ከሙስና ያዉም ከጉቦ እንዯሚሇይ 
መገንዘብ በእጅጉ ይጠይቀናሌ፡፡ 

ላሇዉ ኪራይ ሰብሳቢነት ህጋዊና ጠቃሚ እንዲሇዉ ሁለ ህገ-ወጥና ጎጂ እንዯሆነ ሙስና ግን 
ጨርሶ ህገ-ወጥና ጎጂ ነዉ፡: 
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በእርግጥ አንዲንዴ ትንታኞች ሙሱና የተወሳሰብ ቢሮክራሲን ሇመበጣጠስና ስራና በፍጥነት 
ሇማከናወን የሚያስችሌ ጠቃሚ መሳርያ እንዯሆነ ቢተነትኑም ይህንኑ ሃሳብ የሚቃወሙ 
ላልች ተንታኞች ዯግሞ በዚሁ መሌክ ባሌስሌጣናትን በማማሇሌ ሇግዜዉ ቢሮክራሲዉን 
ሇመሰበር ቢያስችሌም በሂዯት ግን ከሚያስከትሊቸዉ ላልች በርካታ ችግሮች በተጨማሪ ራሱ 
ቢሮክራሲዉም የበሇጠ እንዱወሳሰብ ያዯርጋሌ ይሊለ፡፡ ይህንንን ሲያብራሩ ቢሮክራሲዉን 
ሇማሳጠር ብሇን ሙስና የምንጠቀም መሆናችንን ሙሰኛ ባሌስጣናቱ ስያወቁ ከሂዯቱ ይበሌጥ 
ሇማትረፍ ሲለ ይብሰኑ የተወሳሰበና በቀሊለ የማይፈታ ህግ ' ዴንብና መመርያ እያወጡ 
የመዯራዯርያ አቅማቸዉን ያጠናክራለ፡፡ ይህም መሰበር ወዯማይቻሌበት ዯረጃ ያዯርሰዋሌ 
ይሊለ፡፡ 

ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና የሚያመሳስሊቸዉ ነገር ቢኖር ሁሇቱም በፖሇቲካም በኢኮኖሚም 
ይገሇጸለ፡፡ ማሇትም የፖሇቲከና የኢኮኖሚ ኪራይ ሰብሳቢነት እንዲሇ ሁለ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ 
ሙስናም አሇ፡፡ ይህንን ከቻሌኩ በላሊ ርእስ በስፋት እመሇስበታሇሁኝ፡፡ 

 

5. ኪራይ ሰብሳቢ መንግስታት (Rentier State) እንዲለስ ስንቶቻችን 
እናዉቅ ይሆን 

ከግሇሰቦችና ከተsሞች ዉጭ ኪራይ ሰብሳቢ የሚባለ መንግሰታትም እንዲለ እዉነት ነዉ፡፡ 

ትንሽ ዘርዘር አዴረገን እንየዉ፡- 

ከሊይ በትርጉሙ ሇመግሇፅ እንዯሞከርኩት ኪራይ ሰብሳቢነት ምንም አዱስ ሃብት ሳይፈጠሩና 
ምንም አይነት እሴት ሳይጨምሩ ያሇዉን ሃበት መቀራመት እንዯሆነ አይተናሌ፡፡ ስሇዚህ 
ኪራይ ሰብሳቢነት በግሇሰብና በዴርጅት ብቻ የሚወሰን ሳይሆን መንግሰታትም ይመሇከታሌ፡፤ 

መንግሰታት በዚህ አይነት መንገዴ በዙ ሳይሇፉ የተፈጥሮ ሃበትን (እንዯ ነዲጅ 'ጋዝ ' መሬት 
ወዘተ) በማከራየትና ላልች ሃብቶችን ዯግሞ ያሇተወዲዯሪ በሞኖፖሌ በመያዝ ሲጠቀሙ ኪራይ 
ሰብሳቢ መንግሰታት ተብሇዉ ይጠራለ፡፡  

(በነገራችን ሊይ ነብሳቸዉን ይማረዉና ታሇቁ መሪያችን አቶ መሇስ ዜናዊ ስሇተፈጥሮ ሃበት 
መገኘት ዯጋግመዉ ሲጠየቁ እምብዛም ዯሰተኛ አሌነበሩም፡፡ ብዝዉን ግዜ ሲመሌሱም ቢገኝ 
መሌካም ነዉ ነገር ግን ይህን ያህሌ የሚያÕÕን መሆን የሇበትም ይለ ነበር፡፡ በሚፅፉዋቸዉ 
አንዲንዴ ትንታኔዎችም የዯች ዱዚዝ ወይም ዯች ሲንዯረም ጉዲይ እያነሱ ላሇዉን የሌማት 
ዘረፍ እንዳት እነዯሚያመክንና መንግሰትንም በተገኘዉ ሃበት ተኩራርቶ የሚተኛና ኪራይ 
ሰብሳቢ (ጥገኛ) መንግሰት ወዯመሆን እንዯሚያወርዯዉ ይገሌፁ ነበር)፡፡ 

 

Guteriano Nicolau Soares Neves የተባለ ይህን ጽሁፍ ዋቢ የዯረግኩበት ፅሁፍ የፃፉት 
ሰዉ በእንግሇዝኛ ከፃፉት ሊይ በአጭሩ እንይ፡-  

‘The concept of a Rentier State is frequently used to explain various issues in 
countries where rent plays dominant roles in their domestic economy. Hossein 
Mahdavy (1970, 428) is considered the pioneer of this theory when he used it to 
explain the socio-political and socioeconomic development in many Middle 
Eastern countries that received a high amount of money from exploring oil and 
gas (Mahdavy 1970, 428). He defined a Rentier State as a country that receives a 
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substantial amount of external rents from foreign individuals or foreign 
government to a given country. Some scholars measure a Rentier State based the 
proportion of natural resources rents against the total government revenues 
(Karl 2004, 661). This term primarily applies to oil. However later on, it also 
applies to externally generated revenues such as remittance, or renting assets to 
foreign entities’ 
 

አሳጥረን ሃሳቡን ብቻ ብንተረጉመዉ - ኪራይ ሰብሳቢ (Rentier State) ፅነስ-ሃሰብ በአብዛኛዉ 
ጥቅም ሊይ የዋሇዉ የኪራይ ገቢ ወሳኝ የአገራዊ ኢኮኖሚያቸዉ መሰረት የሆነባቸዉን አገሮችን 
ሇመግሇፅ ነዉ፡፡ ይህም Hossein Mahdavy (1970) የተባለት ሰዉ ይህንን ንዯፈ-ሃሳብ 
ሲጠቀሙ የመካከሇኛ ምስራቅ አገሮችን የማህበረ-ፖሇቲካና ማሀበረ-ኢኮኖሚ ሁኔታ 
በመመርመር አገራቱ ከነዲጅ ሽያጭ ከዉጭ ግሇሰቦችና ኩባንያዎች የተቀበለትን ከፍተኛ ገንዘብ 
ሇመግሇጽ በሞኮሩበት ግዜ ነዉ፡፡ አንዲንዴ ምሁራን Rentier State የሚመዝኑበት መንገዴ 
የተፈጥሮ ሃበት ኪራይ ዴርሻ ከመንገስታቱ አጠቃሊይ ገቢ ጋር በማነፃፀር ነዉ፡፡ይህ አባባሌ 
በፊት ይገሌፅ የነበረዉ ሇነዲጅ ብቻ ነበር በሊ ግን ማንኛዉም ከዉጭ አገር በኃዋሊ ' ንብረት 
ሇዉጭ ዴርጅቶች በማከራየት የሚገኝን ገቢንም የሚመሇከት ሆነዋሌ፡፡ ነዉ የሚሇዉ፡፡ 

በዚህ አረዲዴ አብዛኞቹ መካከሇኛ ምሰራቅ አገራትና አንዲንዴ የሊቲን አሜሪካ አገራት እንዱሁም 
እነዯናይጀርያ የመሳሰለት የአፍረካ አገራት በዚህ የሚመዯቡ ናቸዉ፡፤ 

በዚህ ረገዴ እንዯዋነኛ ምሳላ የምትጠቀስ አገር ግን ምስራቅ ቲሞር (Timor Leste or East 

Timor) ናት፡፡ 

ምሰራቅ ቲሞር የምተገኘዉ በዯቡባዊ ምሰራቅ ምሰራቅ ኢንድንዥያ ሰብሰብ ዯሴቶች 
(Archipelago) ዉስጥ ነዉ፡፡ ከአሇም ትንሽዋ አገር የሆነችና እ.አ.አ በጁሊይ 2015 
ዓ.ም በተካሄዉ ቆጠራ ጠቅሊሊ የህዝበ ብዛትዋ 1,123,1116 የሆነች አገር ናት፡፡ 

ይህች አገር ነጻነትዋን እ.አ.አ በሜይ 2002 በይፋ ያወጀችና ቀዯም ሲሌ በፖርቹጋሌና 
በኃሊም በኢንድንዥያ ስተገዛ የቆየች አገር ናት፡፡ 

አገሪትዋ ከፍተኛ የነዲጅ ምርት ያሊት በመሆኑ 90 በመቶ የሀገሪቱ ሃብት የሚሰበሰበዉ ከዘሁ 
ሃበትዋ ነዉ፡፡ እ.አ.አ በ 2005 ዓ.ም ከነዲጅ ሽያጭ በብዙ ቢሌዮን ድሊር የሰበሰበችና በርካታ 
ቢሌዮኖች ድሊሮችን ሇመሰረተ-ሌማት ግንባታ ' ሇማህበራዊ አገሌግልትና፤ ሇቀዴሞ አርበኛችና 
ሇአረጋዉያን የዯጎመች አገር ናት፡፡ 

ይህች አገር Rentier State ያስባሊት እንግዱህ በተሊያየ ባህረያት ሲሆን ዋናዉ ግን ከተካሄዯዉ 
የቁጥር መረጃና የአይነት ትንታኔ (quantitative data and qualitative analyses) መሰረት 
በማዴረግ እንዯሆነ ይገሌፃለ ከሊይ ስማቸዉ የተጠቀሰዉ ፀሃፊ፡፡ 
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ትንታኔዉ ጠቅሊሊ የአገሪቱ ገቢ ' መንግሰታዊ ወጪዎች ከአገራዊ ኢኮኖሚ አ£ያ ' 
የሰራተኛዉ አወቃቀርና የዯች ዱዚዝ (Dutch Disease) የሚለትን በማየት ሲሆን አገሪትዋ 
የኢኮኖሚ መዋቅርዋን በራስዋ መንገዴ ሌዩ አዴረጋ የቀረፀች ናት ይሌዋታሌ፡፡ ፀሃፊዉ፡፡  

ምናሌባት የዯች ዱዚዝ (ዯች ሴንዴሮም) እተባሇ ሰሇሚነገረዉ አንባብያን ግር እንዲይሊቸዉ 
ትንሽ ሇመግሇፅ መጀመርያ በኢኮኖሚስት የተፃፈዉን የኢንግሉዝኛ ፅሁፍ እንይና ሀሳቡን ብቻ 
ተረጉምን እንየዉ፡፡ 

But what exactly is Dutch disease? 

The Economist coined the term in 1977 to describe the woes of the Dutch 
economy. Large gas reserves had been discovered in 1959. Dutch exports soared. 
But, we noticed, there was a contrast between "external health and internal 
ailments". From 1970 to 1977 unemployment increased from 1.1% to 5.1%. 
Corporate investment was tumbling. We explained the puzzle by pointing to the 
high value of the guilder, then the Dutch currency. Gas exports had led to an 
influx of foreign currency, which increased demand for the guilder and thus 
made it stronger. That made other parts of the economy less competitive in 
international markets. That was not the only problem. Gas extraction was (and 
is) a relatively capital-intensive business, which generated few jobs. And in an 
attempt to stop the guilder from appreciating too fast, the Dutch kept interest 
rates low. That prompted investment to rush out of the country, crimping future 
economic potential. 
 

ሇማሳጠር ያክሌ በቀጥታ መተርጎሙን ትቼ ሃሰቡን ብቻ እተረጉማሇሁኝ፤፡ 
 
ዯች ዱዚዝ በትክክሌ ምን ማሇት ነዉ በማሇት ይጀምረና  
 
ዯች እ.አ.አ በ1859 ዓ.ም ከፍተኛ ጋዝ ክምችት በማግኘትዋና የኤክፖርት መጠንዋ ሲያሻቅብ 
የላሊዉ ሴክትር ተዋዲዯሪነት ግን መዉዯቁ ' የሥራ አጥነት መጠኑ ከ1970-1977 ባሇዉ ግዜ 
ብቻ ከ1.1 በመቶ ወዯ 5.1 በመቶ ማዯጉ ፤ የወሇዴ መጠኑ መቀነሱና የማዯግ እምቅ አቅም 
መቀነሱ የመሳሰለት ችግሮችን ያሰከተሇ በመሆኑ ነዉ ዯች በሽታ ተብል ሇላልች አገሮችም 
ከዚህ ስህተት እንዱማሩ እንዯተሞክሮ ሆላም የሚነሳዉ፡፡ 
 
እንዱህ አይነት የተፈጥሮ ሃበት በዴንገትና በስፋት ሲገኙ ላሊዉን ሴክተር በማመክን እንዱህ 
ያሌተስተካከሇና በቀዉስ የተሞሊ ሁኔታ ከመፍጠራቸዉም በሊይ እንዯ ዳሞክራቲክ ኮንጎም 
ስሊምና መረጋገት በማሳጣት የተፈጥሮ ሃብት እርግማን (Natural Resouce Curse) 

እሰከመባሌም ያዯርሳለ፡፡ 
 

ማጠቃሇያ 
 
እንግዱህ የኪራይ ሰብሳቢነት ትርጎሞችና አይነቶች ' ጥቅሞችና ጉዲቶች ' የመጠንና የአይነት 
ሌዩነት ካሌሆነ በሰተቀር ሁሊችንም ኪራይ እንዯምንሰበስብ ' ሇመታገሌ ሰንፈሌግ ትርጉሙና 
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አይነቱን በዉሌ ሌይተን ካሌሆነ በጅምሊ መኮነኑ ትርጉም እንዯላሇዉ ' ሇመታገሌ በቅዴምያ 
ራሳችንን መጠየቅ ያሇብን ጥያቄዎች ምን ምን መሆን እንዲሇባቸዉ ' የጎራ መዯበሊሇቅ 
እንዲይፈጠር መጠንቀቅ እንዲሇብንና ' ኪራይ ሰብሳቢነትና ሙስና ያሊቸዉ ሌዮነትና አንዴነት 
' የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ሰፊና ዉስብሰብ ስሇሆነ በአጭር ግዜና በዘመቻ መሌክ የተወሰኑ 
ሰዎች ከዚህም ከዛም በማሰርና በማበረር መፍትሄ እንዯማይገኝ አይተናሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም ይህንን በመገንዘብ በዘሁ መንፈስ ሁሊችንም በቅዴምያ ራሳችንን ከዚሁ በሸታ 
መፈወስና ላልችንም በዘሁ ችግር እንዲይወዴቁ ማገዝ፡፡ ከዘህ ባሇፈም ያሇምንም ማመንታት 
አምርረን መታገሌ ያስፈሌገናሌ፡፡ ትግለም መጀመር ያሇበት አሁን እንጂ ትንሽ ከረፈዯ ሁለም 
ነገር ከቁጥጥር ዉጭ ሆኖ የመኖር ተሰፋችንም ሌያጨሌምብን ይችሊሌ፡፡ ይሀንኑ ሇመረዲት  
የሚያስቸግር አይሆንም፡፡ ምክንያቱም በቅርቡ በኦሮምያ አንዲንዴ አካባቢዎች የተከሱት ችግሮች 
ምን ያህሌ ጉዲት እንዲስከተለ በማየት ብቻ ግዜ በወሰዴን ቁጥር ከዚህም የባሰ ችግር ሉፈጠር 
እንዯሚችሌና ጉዲቱም የከፋ ሉሆን እንዯሚችሌ ሇመገመት ብዙም የምርምር አቅም የሚጠይቅ 
አይመሰሇኝም፡፡  
ስሇዚህ በግዜ የሇንም መንፈስ እንሰራ የሚሇዉ አባባሌም እንዯተራ ንግግር ሳንቆጥረዉ የምር 
ሌናምንበት ይገባሌ እያሌኩኝ ሇዛሬዉ በዘሁ አበቃለሁኝ፡፡ ላሊ ግዜ በላሊ ርእሰ-ጉዲይ 
እከምንገናኝ ሰሊምና ጤና ሇሁሊችንም ይሁን፡፡ 
ኖህ ሙሴ 
 
 


