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አልቃሽና አስለቃሽ 

ስሜነህ 

05-04-16 

ኪራይ ሰብሳቢነት ከአራት አስርት ዓመታት ወዲህ በልማት ኢኮኖሚክስ /Developmental 

Economics/ መፃህፍቶችና ጥናታዊ ጽሁፎች ሽፋኑ እየጎላ የመጣ ጽንሰ ሃሣብ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

ሙስና በተለይ እንደኛ ባሉና በማደግ ላይ በሚገኙ ሰፋፊ የልማት ሥራዎች በሚከናወኑባቸው ሃገራት ላይ 

ነቀርሳ ከሆኑ ችግሮች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው፡፡  

የዘርፉ ተመራማሪዎች ኪራይ ሰብሳቢነትን በተለያየ፣ ግን ደግሞ መጨረሻ ጥጉን በተመሣሣይ መልክ 

ይገልፁታል፡፡  

ቶልሰን የተባሉ ተመራማሪ በዚህ ዘርፍ ጥናታቸው እንዳመላከቱት ሙስና ውስን የሆነን ሃብት /Scares 

resource/ ተጨማሪ ሃብት ሳይፈጥር ለመበልፀግ  የሚደረግ ማናቸውም አይነት እንቅስቃሴ ነው፡፡  

ኪራይ ሰብሳቢነት የሰዎች ዝንባሌ ለግል ጥቅማቸው ሲባል በተቋማት ውስጥ ለማህበረሰቡ ትርፍ ሳይሆን 

ብክነት ለማምጣት ሲጥርና ሲባክን ለማሳየት የምንጠቀምበት ቃል ነው ያሉት ደግሞ ቡቻና የተባሉ ዓለም 

አቀፍ የልማት ኢኮኖሚክስ ምሁር ናቸው፡፡ ሌላውና በዚህ ዘርፍ ጥናት ያደረጉት ተመራማሪ ቶሎክ ይባላሉ፡

፡ እኚህ ሰው እ.ኤ.አ. በ1980 ዓ.ም ላይ ይፋ ባደረጉት ጥናት ግለሰቦች ምርታማነትን ሳይጨምሩ ገቢያውን 

በመቆጣጠር ብቻ የራሳቸውን ትርፍ ከፍ ለማድረግ ጥሪታቸውን ለመማለጃ ሲጠቀሙ ኪራይ ሰብሳቢዎች 

እንደሚባሉ ገልፀዋል፡፡ እነአንደርሰንም በዚሁ ሀሳብ ይስማማሉ። 

የመንግስት ባለስልጣናት፣ ግለሰቦች፣ አምራች ድርጅቶችና ሌሎችም ኪራይ ሰብሳቢ ሊሆኑ እንደሚችሉ 

አንደርሰን፣ ሮውሊ እና ቶልሰን በጋራ ባደረጉት ጥናት አመልክተው የህዝቡን ገንዘብ ለግል ጥቅም የሚያውል 

የቢሮ ሃላፊ፣ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወይም ግብር ሳይከፍል ዕቃዎችን በሙስና ወደሃገር ውስጥ የሚያስገባ 

ወይም የሚልክ አስመጪና ላኪ በኪራይ ሰብሳቢነት ይፈረጃል የሚል ማሳያን ያቀርባሉ፤ የገበያ ውድድርን 

በመቀነስ ምርቱን ከፍ ባለ ዋጋ በመሸጥ የማይገባውን ትርፍ ለማግበስበስ ከስራ ሃላፊዎች ጋር ድርድር 

የሚፈፅም አምራችና አከፋፋይ ከነስራ ሃላፊው ኪራይ ሰብሳቢዎች ናቸው፡፡ ሲሉም ሃሳባቸውን 

ያጠናክሩታል። 
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እነ አንደርሰን ሌሎች ማሳያዎችንም ያቀርባሉ፡፡ ከማሳያዎቻቸው መካከልም:-  

ተወዳዳሪ ሳይሆን በብክነት እያመረተ በጥቅማ ጥቅም የሥራ ጨረታዎችን የሚያሸንፍ ኮንትራክተር (ሥራ 
ተቋራጭ) ኪራይ ሰብሳቢ የማይባልበት ምክንያት እንደሌለ የሚገልጹት ጥምር ጥናት አቅራቢዎች ተገቢ ካሣ 
ሳይከፍል አካባቢውን የሚበክል ኩባንያ፣ የህዝቡን ደን በመመንጠር ማሳውን የሚያሰፋ አርሶ አደር፣ በትርፍ 
ወይም በግል ሥራ በመጠመድ የተጣለበትን ሃላፊነት የማይወጣ ፐብሊክ ሰርቫንት (የመንግስት ሠራተኛ) 
በጥቅማ ጥቅም በመደለል ወንጀል ነክ ጉዳዮች ላይ ለግል ጥቅሙ ውሳኔ የሚያጓትት እና ተገቢ ያልሆነውን 
ውሳኔ ተጠቅሞ የትርፍ ማካበቻ ፍላጎት መፍጠር ኪራይ ሰብሳቢነት ነው። 
 
የሚለው ነው። 
 
ፍትህ የማይሰጥ ዳኛ፣ ትክክለኛ መረጃ ላይ ሳይመሰረት የሚጽፍ ጋዜጠኛ እና ተመራማሪ በገንዘብ ተታሎ 

እውነትን የማይጋፈጥ ዜጋ፣ ከግብር ከፋዩ ጋር የሚሻረክ የሂሳብ ባለሙያ ግብር ሰብሳቢ እና ተቆጣጣሪ፣ 

የህዝብ አገልግሎቶች እንደ መንገድ ውሃ፣ መብራት፣ ስልክ ወዘተ ሲቋረጡ ወይም ጥራታቸው ሲጓደል 

አግባብነት ያለው ቀልጣፋ ምላሽ የማይሰጥ የህዝብ አገልጋይ እና ሌሎች የኪራይ ሰብሳቢነት ደረጃቸውና 

የሚያስከትሉት ብክነት ይለያይ ይሆናል እንጂ በተግባራቸው ውስጥ ብክነትና የሃብት ውድመት ስላለ 

የሙስና መገለጫዎች ናቸው፡፡  ከላይ ከጠቀስናቸው ምሁራን አስተያየቶችም የምንረዳው ይህንኑ ነው። 

በጥቅሉ ኪራይ ሰብሳቢነት ወይም ሙስና የሚባለው ጽንሰ ሃሳብ በተለይም በሃገራችን ተጨባጭ ሁኔታና 

ተሞክሮ ግለሠቦች፣ ድርጅቶች ወይም ባለሃብቶች ጥረው ግረው የሚያገኙት ትርፍ ማለት ሳይሆን ምርትና 

ምርታማነት ሳይጨምር ተጨማሪ እሴት ወይም ሃብት ሳይፈጠር ከመንግስት ስራ ሃላፊዎች ጋር በመደራደር 

ስጦታ በማቅረብ ወይም ሥልጣናቸውን በመጠቀም በአቋራጭ ተጨማሪ ትርፍ ወይም ሃብት ለመፍጠር 

የሚደረግ ጥረት ነው፡፡  

እኒህን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነትን ያገኙና አብዛኛውን ሃገራት የሚያስማሙ በተለይም ደግሞ በእኛ 

ሃገር ደረጃ ትክክለኛ የሆኑና ያልታወቁ የሙስና ወንጀሎችን እና የኪራይ ሰብሳቢነትን አደጋ የሚያመላክቱ 

የጥናት ውጤቶች በመጠኑ ያቀረብኩት ያለምክንያት አይደለም፤  ወቅቱ ሃገር አቀፍ የመልካም አስተዳደር 

ንቅናቄ የተጀመረበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁንም በተለይ ከሙስና እና መልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ 

ተጋላጭ ከሆኑት ከባቢዎች አንደኛውን እስከመፍትሄ ጥቆማው ለመዳሰስ እንዲያግዘኝ ነው፡፡ 

በአለም ላይ ያሉ ሃገራት ለልማት የሚያስፈልጋቸውን ወጪ ከሚያገኙባቸው መንገዶች አንዱና ዋነኛው 

የታክስ ገቢ ሲሆን፣ ከብሄራዊ ገቢው ውስጥ የሚኖረው ድርሻ እንደየአገሮቹ የልማት ፖሊሲ፣ የዕድገት 

ፍጥነትና የልማት ደረጃ እንዲሁም የማስፈፀም አቅም የተለያየ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ በሌላ በኩል 

ታክስ የአገር ልማትን አቅጣጫ ለመቀየስ የሚያገለግል የፖሊሲ መሳሪያም እንደሆነ የዘርፉ ልሂቃን 
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አስምረውበታል፡፡ እነዚህ ተመራማሪዎች የልማት ፖሊሲን ማሣካትና መክፈት /Optimizing 

economic growth/  እና ፍታሃዊነትን በሁሉም የልማት  ዘርፎች ማስፈን /Ensuring equity/ 

የታክስ ሚና እንዲሆነ አበክረው ይገልጻሉ፡፡ ደረጃው የሚለያይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በየትኛውም ሃገር 

መንግስት ዓላማውን ለማሳካት እንዲቻል በማሰብ ህጉን ለማስከበርና አስተዳደሩን ፍትሃዊ ለማድረግ 

በሚደረገው ጥረትና ግብር ከፋዩ ግብርን ላለመክፈል ባለው ትንቅንቅ መካከል ችግሮች መከሰታቸው አይቀሬ 

ነው፡፡ 

 

ይህንን በታክስ አስተዳደሩና በግብር ከፋዩ መካከል ባለ ህግ የማስከበርና ያለአግባብ የመበልፀግ ተቃራኒ 

ፍላጎቶች መካከል የሚፈጠረውን ችግር ሃገራት በተለያየና አግባብነት ባለው የፖሊሲ ማዕቀፎች ለማስታረቅ 

ቢሞክሩም አብዛኞቹ አልተሳካላቸውም፡፡ በተለይም እንደኛ ባሉና በማደግ ላይ በሚገኙ ሃገሮች ታክስ 

የልማቱ መሰረትና መዘውር በሆነበት ሂደት ውስጥ ከላይ በተጠቀሱት ጎራዎች መካከል የሚፈጠሩ ችግሮችን 

በጥቀመኝ/ልጥቀምህና በእከክልኝ/ልከክልህ ህገወጥ አግባብ ለማስታረቅ መሞከርና ከህዝቡ ጥቅም ይልቅ 

ሃላፊነት የተሰጠው አካልና ግለሰቡ ከጥቂት ደላሎች ጋር ሆነው በሚገርም ሁኔታና ከሞራልም በላይ በሆነ 

አሳፋሪ ሁኔታ ተምዘግዝገው ወደላይ ሲወጡ ይስተዋላል፡፡ 

ይህን በተመለከተ በሁለቱ ወገኖች መካከል በተፈጠረው የጥቅም ግንኙነት የተፈጠረውን ጉድለት ለማካካስ 

ሲባል ትንንሽ ነጋዴዎችን እና መላውን ህብረተሰብ መስዋዕት ማድረግ የተለመደ ነው ሲሉ አንዳንዶች 

በተደጋጋሚ ቢያወሱም  አንድም ሰሚ እንደሌለ እያወሱ ነው፡፡ 

የታክስ አስተዳደር ማሻሻያ ስርዓት ተገንብቶ በተግባር ሂደት ውስጥ ይገኛል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ 

የሃገራችንን ባለሃብቶችና ግብር ከፋይ ግለሰቦች ከግብር አስከፋዩ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ላይ ላዩን እንኳ 

ስንመለከተው የገዢና ሎሌ፤ የአልቃሽና አስለቃሽ ነው፡፡   አንዳንዶቹ ባለሃብቶች ደግሞ ተቋሙን ቤታቸው 

እስኪመስል ድረስ ሲያተራምሱትና ሃላፊነት የተሰጣቸውን አካላትም በጥቅም አስረው እንዳሻቸው 

ሲነዷቸው ይታያል፡፡ በተለይም የግብር ከፋይ ተመዝጋቢው ቁጥርና የንግድ እንቅስቃሴያችን እንዲህ 

በሰፋበትና የኢንቨስትመንት አማራጩም በተመሳሳይ ተመንድጎ የኢንቨስተሩና የኢንቨስትመንት ዘርፉ ቁጥር 

እጅግ በጨመረበት ሁኔታ እንዲህ አይነት አድሏዊ አሰራሮችን ማስተዋል ተገቢ አይደለም  ፡፡ 

ከቀረጥና ታክስ ማጭበርጨር በተጨማሪ ሌላ የገቢና የወጪ ንግዳችንን እየጎዳ ያለው የኮንትሮባንድ 

እንቅስቃሴን በብቃት ካለመከላከልና የባለሥልጣኑ የሥራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ከህገወጦች ጋር 

የሚያደረጉት ያልተገባ ድርድር ነው፡፡   
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በኢህአዴግ  ተደጋጋሚ   ጉባኤዎች ላይ በተደጋጋሚ ሲወሳ እንደሚደመጠው  ይህን ችግር ማስወገድ 

ያልተቻለው ችግሩ በኪራይ ሰበሳቢ ኮንትሮባንዲስቶችና አጭበርባሪዎች ብቻ የሚፈፀም ሳይሆን በየደረጃው 

በተሰገሰጉ ሙሰኛ የመንግሥት አስፈፃሚ አካላትና ሰራተኛውም የሚደገፍ በመሆኑ ነው፡፡  መንግሥት 

ለማጥራትም የሚያደርገውን ትንቅንቅ አብዛኛውን ግብር ከፋይ እና ህዝቡን ሳያሳትፍ ሲተገብር መቆየቱም 

ሌላኛው  ለትግሉ ያለመሳካት ምክንያት ነው፡፡  

ስለሆነም ልማታዊውን ነጋዴና ባለሃብት ለማጠናከርና ህገ ወጡን ለማዳከም የሚያስችል ስርዓት የመገንባቱ 

ጉዳይ ገና ብዙ ሥራ የሚቀረው መሆኑን በመገንዘብ መንግሥት ተከታታይ የሆነ የፖለቲካ ኢኮኖሚውን 

የመቀየር ትግል ማድረግ አለበት ፡፡ ይህ ብቻ አይደለም በህዝቡ ንቅናቄ ላይ የተመሰረተ አስፈፃሚውን 

የማጥራቱን ሥራ ማከናወን እንዳለበትና ከዚህ ንቅናቄ ውጪም ትግሉ የማይሳካ እንዲሆነ ማመን አለበት፡፡ 

ወደ ግብር ሥርዓቱ ያልወጡት የአየር ባየር ነጋዴዎች ደረጃ በደረጃ በህጉም በተከታታይ ከሚወሰዱ  

እርምጃዎች እንዲማሩ በማድረግ ወደግብር ሥርዓቱ እንዲገቡ ማድረግ፣ በቀረጥና ታክስ ማጭበርበር ሥራ 

ላይ የተሰማሩትን ድርጊቱ እንደሚያስቀጣቸው የማስገንዘብ፣ በህግና አፈፃፀም ቀዳዳዎችን በመዝጋት ይበልጥ 

ወደልማታዊና ህጋዊ አቅጣጫ የሚገቡበትን በር ዳግም በማስፋትና በድርጊታቸው የሚገፉት እንዲከስሙ 

የማያዳግምና ተከታታይነት ያለው እርምጃ መውሰድ ለነገ የማይባል የመንግሥት ተግባር መሆን አለበት፡፡ 

ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን አላማዎች አንዱ ግብርን በፍቃደኝነት የመክፈል ባህል እንዲዳብር 

ማድረግ/ማስረፅ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ስለሆነም ይህን መሰረታዊ አላማ ለማሳካት እና እርምጃው 

እስከታችኛው የገቢዎችና ጉምሩክ መዋቅሮች እንዲወርድ ህብረተሰቡ ስለግብርና ታክስ  ግንዛቤ እንዲኖረው 

መስራት ከመንግሥት የሚጠበቅ ቁልፍ ተግባር ሊሆን ይገባዋል፡፡ ለምን ቢባል የራሱን ግብር በወቅቱና 

በልኩ መክፈል ብቻ ሳይሆን ሌላውም እንዲከፍል እና እንዲታገል፤ አጭበርብሮ የተገኘውንም ለማጋለጥ 

እንዲተጋ ያበቃዋልና፡፡ ግብር ከፋዩም በሥራ ላይ የዋሉትን  የግብርና የታክስ አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች 

እንዲያውቅ በማድረግ በትክክል መብትና ግዴታውን እንዲያውቅ ከማድረጉም በላይ ወደጥፋት የሚሰደዱ 

እጆቹን ሰብሰብ ያደርግ ዘንድ ያግዘዋል፡፡ 

በገቢዎችና ጉምሩክ ሥራዎች ውስጥ በቀረጥና ታክስ ማጭበርበርና የተቋሙን አላማ ከማሰናከል አንፃር 

ትልቅ ድርሻ ያላቸው የስጋት አካባቢዎች ተብለው መለየታቸው የትግሉ ማቀጣጠያና አንድ እርምጃ 

የሚያስኬድ የፀረ ሙስና ትግሉ መደላድል ነው፡፡ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ የንግድ ማጭበርበር፣ በመንግሥት 

የተሰጡ የቀረጥ ነፃ መብት ማጭበርበር፣ የዋጋና ታሪፍ ማጭበርበር፣ የግብር መወሰኛና የተደራጀ የቀረጥና 

ታክስ ማጭበርበር የዘርፉ የሥጋት አካባቢዎች መሆናቸው አስቀድሞ መለየቱ ትግሉን ያቀጣጥለዋል፡፡ 
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በጉሙሩክና በታክስ የሚፈፀሙ ማጭበርበሮች በታለመ፣ በታቀደና በተደራጀ መንገድ የሚፈፀሙበት ዕድል 

እንዳለና ከጉምሩክ አንፃር አንዳንድ ላኪዎች፣ አስመጪዎች ትራንዚተሮችና የጉምሩክ ሰራተኞች በከፊል 

የሚሳተፉበት ሁኔታ እንዳለ በየጊዜው ከገቢዎች እና ጉሙሩክ ባለስልጣን የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

ስለሆነም ህብረተሰቡም የዘርፉን የማጭበረበር ሰንሰለቶች የትኞቹ እንደሆኑና እስከየት ድረስ ሊረዝሙ 

እንደሚችሉ በመገንዘብ ተሳትፎውን በየት በኩልና በየትኛው አቅጣጫ ላይ ማድረግ እንዳለበት  ከዚህ 

ግንዛቤ ሊወስድ ይገባዋል፡፡ 

አንዳንድ አስመጪዎች እና አምራቾች ከአስመጪነት (አምራችነት) እስከ አከፋፋይነትና ጅምላ ሻጭነት 

ብሎም ቸርቻሪነት በዝምድና የተመሰረተ ሰንሰለት ዘርግተው የታወቁ ካምፓኒዎቻቸው ኪሳራ እንዲያሳውቁ 

በማድረግ ትርፉን በተበታተኑ ቸርቻሪዎቻቸው አማካኝነት እየሰበሰቡ የመንግስትን ቀረጥና ታክስ 

የሚያጭበረብሩ እንደሆነ በግልጽ ይታወቃልና እነዚህም እንዲታዩ ህዝብ እየጠየቀ ነው፡፡ የህዝብ ትብብር 

ያሻኛል የሚለው መንግስትም የህዝቡን ጥያቄና ጥቆማ በመገንዘብ ምናልባትም የጀመረውን ጥናትና መረጃ 

የማሰበሰብ ሥራ በቶሎ በማጠናቀቅ ወደ እርምጃ ቢገባ ትግሉን የበለጠ ለማፋፋምና በልማታችን 

ቀጣይነትም ላይ እርግጠኛ እንድንሆን ያስችለናል፡፡ 

  

 

 

  

 

 


