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መንግስታዊ ገቢ፣ የግብር ምንነት እና የዜጎች ተጠቀሚነት 

ስንታየሁ ግርማ (sintayehugirma76@gmail.com) 

 

መንግሥታት የተለያዩ የገቢ ምንጮች ያሉት ሲሆን ዋና ዋናዎቹም፡- 1. ግብር 2. የሀገር ውስጥና የውጭ ብድር እናመ 3. 

እርዳታ 

ከአንድ ሀገር አስተማማኝ የገቢ ምንጮች ውስጥ ዋነኛው ግብር ነው፡፡ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና የገቢ ዓይነቶች የየራሳቸው ጠንካራ 

እና ደካማ ጎኖች ያሏቸው ሲሆን ከሁሉም የገቢ ዓይነቶች በተሻለ ሁኔታ፣ ከእጥረቶቹ ይልቅ ጥንካሬው ጎልቶ የሚታየው ይኸው 

የግብር ገቢ ነው፤ ሌሎቹ የየገቢ ምንጮች ከጥንካሬያቸው ይልቅ እጥረቶቻቸው ስለሚያመዝኑ እንደ አስተማማኝ የገቢ ምንጭ 

ሊወሰዱ እንደማይገባ ባለሞያዎች ይመክራሉ፡፡ 

ብድር የሀገር ውስጥ እና የውጭ ተብሎ ሊከፈል ይችላል፡፡ መንግሥት ከሀገር ውስጥ ምንጮች ሲበደር ለግል ሴክተሩ ያለውን 

የብድር ዕድል መሻማቱ አይቀርም፡፡ ከውጭ ሲበደር ደግሞ ብድሩን ከወለድ ምጣኔ ጋር መከፈሉ የራሱ የሆነ ተፅዕኖ ስላለው 

ይህ ተፅእኖ መልሶ በግብር ከፋዩ ላይ መሆኑ አይቀርም፡፡ እርዳታ ለአንድ አገር የሚደረግ ድጋፍ ሲሆን ይህም ሰጪው 

ከሚሰጠው ገንዘብ ጋር የሚያያዙ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት፡፡ በአብዛኛው ይህን ፍላጎት እና ግብ ለማሳካት ይውላሉ፡፡ በእርዳታ 

ላይ የተመሠረተ ኢኮኖሚ ለጊዜው ጥሩ ቢመስልም የሚያሳድረው ተፅእኖ ቀላል አይደለም፤ አንዱን ለመጥቀስ ያህል፣ የዜጎችን 

ፈጠራና ተነሳሽነት ይገባል፡፡ በእርዳታ ላይ ኢኮኖሚያቸው የተመሠረቱ ሀገሮች መንግስታት ብዙውን ጊዜ ተጠሪነታቸው 

ለግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ሳይሆን ለእርዳታ ሰጪው በመሆኑ ይህም በአንድ አገር አጠቃላይ እድገትም ሆነ አኗኗር ላይ 

የሚፈጥረው መሰናክል በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡ 

ከብድር እና ከእርዳታ ይልቅ አብዛኛው ወጪ በግብር ከሚሰበሰብ የሚሸፈን ከሆነ የዛን ሀገር የመንግሥት ብቃት ቁልጭ 

አድርጎ የሚያሳይ ይሆናል፡፡ ለዚህም ነው ግብር መሰብሰብ የመንግስታት ብቃት አንድ መለኪያ የሚሆነው ነው፡፡ 

በሀገራችንም በደርግ ጊዜ ከነበረው ፍፁም የተረጅነት መንፈስ ተላቀን የመንግሥት ወጪ በግብር የመሸፈን አቅማችን በከፍተኛ 

ሁኔታ እየጨመረ ነው፡፡ ይሁንና አሁንም ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ሲመጣጠን የሀገራችን ግብር ከአጠቃላይ ብሔራዊ እድገት 

የሚሸፍነው አሁንም አነስተኛ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ከግንዛቤ ማነስ ጀምሮ እስከ ማታለል፣ ማጭበርበር እና መሰወር ድረስ ያሉ 

የተዛቡ አመለካከቶች የራሳቸው አስተዋፅኦ አላቸው፡፡ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የጠራ ግንዛቤ መኖር ፍትሃዊ ግብር ለመክፈል እና 

ኢኮኖሚውን ለማፋጠን የራሳቸው የማይተካ አስተዋፅኦ አላቸው፡፡ 

ብዙውን ጊዜ ግብር የውዴታ ግዴታ ነው ሲባጭ እንሰማለን፡፡ ይህ አባባል ብዥታ የሚፈጥር ነው፡፡ ስለ ግብር ብዙ ምሁራን 

ሲገልፁ የምንሰማው የግዴታ ክፍያ ሆኖ ወዲያውኑ ምላሽ የማይጠየቅበት ነው፡፡ ይህ ማለት በከፈለው ግብር ልክ መንግሥትን 

በያዘው መጠን አገልግሎት መጠየቅ አይቻልም፡፡ ምክንያቱም አንዳንድ የመንግሥት አገልግሎቶች ግብር ለከፈለም ላልከፈለም 

የሚሰጡ መሆኑ አንድ ምክንያት ነው፡፡ ለምሳሌ የፖሊስ እና የመከላከያ አገልግሎት ግብር ለከፈለም ላልከፈለም የሚሰጥ 
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ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ በመንግሥት የሚሰጡ አገልግሎቶች ተጠቃሚዉ በተጠቀመው ልክ ለክቶ ግብር ለማስከፈል 

አይቻልም፡፡ ለምሳሌ የመከላከያ አገልግሎትን በገንዘብ ተምኖ እያንዳንዱ ዜጋ ማስከፈል አይቻልም፡፡ 

ብዙውን ጊዜ በሰለጠነው አለም ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ስለግብር ያለው ግንዛቤ ከፍተኛ በመሆኑ ግብር በፈቃደኝነት 

ይከፈላል የሚለው የተጋነነ ይመስላል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ከሰው ልጅ ባህሪ በመነሳት ግብርን በበጎ አይን የሚመለከቱ በጣም 

ጥቂቶች ናቸው፡፡ በበለፀጉት ሀገሮችም የግብር ሕጎችን ቀዳዳ መጠን በመጠቀም ታክስ መሰወርና ማጭበርበር የተለመደ ነው፡፡ 

ለምሳሌ አፍሪካ በበለፀጉት ሀገሮች ካንፖኒዎች ምክንያት በየዓመቱ በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር የታክስ ገቢ ታጣለች፡፡ 

በነዚሁ በለፀጉ በሚባሉት  ሀገራት ብዙውን ጊዜ ግብር ከፋዩ ግብር የሚከፍለው ግንዛቤው ስላደገ ብቻ ሳይሆን ዋነኛው 

ምክንያት የግብር ሕጉ ተጥሶ ሲገኝ የሚጣለው የገንዘብ እና የወንጀል ቅጣት ከፍተኛ በመሆኑ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ በአንዳንድ 

የበለፀጉ ሀገሮች ሃብታሞች ከድሆች ይልቅ እየቀነሰ በሚመጣ የግብር ምጣኔ (Regressieve Tax Rate) ስለሚከፍሉ 

ነው፡፡ ሃብታሙ ገቢው እየጨመረ በሄደ ቁጥር የታክስ ምጣኔው ሲቀንስለት ኢንቨስትመንትን ያስፋፋል፡፡ ይህ ደግሞ ለሀዝቡ 

የሥራ ዕድል ይፈጥራል ከሚል  የእንጥፍጣፊ ኢኮኖሚ ተቀባይነት እያገኘ መምጣቱ ነው፡፡ ይሁንና አሁን ባለው የዓለም ሁኔታ 

በድሀ እና በሃብታም መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ በመምጣቱ ምክንያት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየሰፋ በመምጣቱ 

የእንጥፍጣፊ ኢኮኖሚ ተቀባይነቱ በአንዳንድ ባለፀጎች ሳይቀር ተቃውሞ እያጋጠመው ነው፡፡ ለምሳሌ የዓለም 3ተኛው 

ሚሊየነር ዋረን ቡፌት “የእኔ ፀሐፊ 35 በመቶ የታክስ ምጣኔ ስትከፍል እኔ 15 በመቶ መክፈሌ ትክክል አይደለም” ማለቱ 

ለዚህ ጉዳይ በማሳያነት እየተጠቀሰ ትይገኛል፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ በግብር ላይ ያለው ብዥታ ግብር የሚያስገኛቸውን ጠቀሜታዎች በተመለከተ የሚሰነዘረው አስተያየት ነው፡፡ 

ብዙዎቻችን ግብርን ለመንግሥት ወጪ መሸፈኛ ብቻ የሚውል አድርገን እንወስደዋለን፤ ነገር ግን አይደለም፡፡ ግብር 

የመንግሥትን ወጪ ከመሸፈን በተጨማሪም መንግሥት ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ለማድረግ የሚጠቁምበት አንዱ ዘዴ 

ነው፡፡ ስለዚህ ከፍተኛ ገቢ የለው ሰው ከፍተኛ ግብር መክፈል አለበት፡፡ ገቢው ባደገ ቁጥርም የታክስ ምጣኔው እያደገ መሄድ 

አለበት፡፡ ይህም Progressive Tax Rate ይባላል፡፡ በዚህ አሰራርም መንግሥት ከባለሀብቱ በግብር መልክ እየሰበሰበ 

በተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች መልክ ለድሃው  የሚያዳርስበት አሰራር ነው፡፡ 

በተጨማሪም፣ ግብር  መንግሥት ማበረታታት የሚፈልገውን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስክ ለማበረታታት እንዲችል ግብር 

ያለው ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሁኔታ ትምህርት፣ ጤና እና የመሳሰሉት ለአብዛኛው የህብረተሰብ 

ክፍል ለማዳረስ  በመኛሰበ ከታክስ ነፃ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ በሌላ በኩል የአልኮል መጠጦችና ሲጋራን የመሳሰሉት በብዙ 

ሀገሮች ከማምረቻ ዋጋቸው በላይ 100% 150% ... የኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ ምርቶቹን የሚጠቀሙ 

ዜጎች ቁጥር በመቀነስ የህ/ሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ታስቦ እየተደረገ ያለ እኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ሌላው የግብር  

ጠቀሜታ የዋጋ ንረትን ለመቀጣጠር ማስቻሉ ነው። እንደሚታወቀው የዋጋ ንረት የሚከሰተው ብዛት ያለው ገንዘብ ትንሽ 

ምርቶችን ለመግዛት ሲያሳድድ ነው፡፡ በዚህን ጊዜ መንግሥት የግብር ምጣኔውን በማሳደግ በገበያ ላይ ያለው ገንዘብ በግብር 

መልክ ወደ መንግሥት በማስገባት ገበያው እንዲረጋጋ ያደርጋል፡፡ 

ባጠቃለይ፣ ግብር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት እና የመንግሥታት አገር የመምራት አቅም እና ብቃት የሚመዘንበት ብቻ 

ሳይሆን የአንድ አገር የኢኮኖሚ ግስጋሴም የሚለካበት ቁልፍ ተግባር ነው። በመሆኑም፣ ያለ ግብር  መንግስት ሊንቀሳቀስ፣ አገር 
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ልትለማ አይታሰብም እና ሁላችንም ስለግብር ያለንን ግንዛቤ በማዳበር፣ የማይናወጥ ግብር የመክፈል አቋም በመያዝና 

የሚጠበቅብንን ግብር በወቅቱ በመክፈል የዜግነት ግዴታችንን እንወጣ!! 

 


