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አለም ወዴት እያመራች ነው?   

በስንታየሁ ግርማ 

 ከንግድ ውድድርና  ሸማቾች ጥበቃ ባለሥልጣን 

 

 

“ካለፉት 20 ዓመታት ጀምሮ በእኔ መደብ እና በድሆች መካከል የመደብ ጦርነት 

እየተካሄደ ነው፡፡ እስካሁን የእኔ መደብ አሸናፊ ሆኗል”፡፡ ዋረን ቡፌት 

 እ.አ.አ ከ2007-2008 ከተጀመረው የገንዘብ ቀውስ በኃላ የቢሊየነሮች ቁጥር በእጥፍ 

አድርጓል፣ 

 የዓለም የመጀመሪየዎቹ 85 ቢሊየነሮች በቀን በድምሩ 668 ሚሊዮን ዶላር ገቢ 

ይገኛሉ፣ 

 በዓለም ላይ የመጀመሪያዎቹ 85 ባለፀጋዎች አጠቃላይ ሃብት በዓለም ካሉት 3.5 

ቢሊየነሮች ሃብት እኩል ነው፡፡ 

 በዓለም የመጀመሪያዎቹ 1% ሃብታሞች የዓለምን አጠቃላይ 48% ሃብት ይዘዋል፣ 

 ምንም እንኳ የቢሊየነሮች ቁጥር ቢጨምርም እ.ኤ.አ ከ2008 ጀምሮ ድህነት በ2.8 

ሚሊዮን ጨምሯል፡፡ 

ፎርቢስ የተባለው መፅሄት በየዓመቱ የዓለማችንን ቢሊየነሮች እና የሃብታቸውን መጠን 

ዝርዝር ያወጣል፡፡ እ.አ.አ. የ2013 የቢሊየነሮች የሃብት መጠን መሠረት አድርጎ 

ኦክስፎርድ በዓለም ላይ ያለውን ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል ተንትኗል፡፡ ኦክስፎርድ በ2013 

እና በማርች 2014 ባለው መካከል በዓለም ቀዳሚዎቹ 85 ባለሃብቶች የሃብት መጠናቸው 

በየቀኑ 668 ሚሊዮን ዶላር ጭማሪ አሳይቷል፡፡ 

የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ ከተፈጠረ ጀምሮ የበለፀጉት መንግሥታት ትላልቅ ኩባንያዎች 

ከስረው ከገበያ እንዳይወጡ ከነፃ ገበያ መርህ ውጭ ወጥተው በግብር ከፋዩ ገንዘብ 

ተደጉመው ከመዘጋት ድነዋል፡፡ ኩባንያዎቹ አሁን አትራፊ በመሆናቸው መንግሥት 

የገዛው አክሲዮን ለባለሃብቱ እየሸጠ ነው፡፡ የፖለቲካል ኢኮኖሚው የባንኮች እና የፋይናንስ 

በመሆኑ መንግስትም የፖለቲካል ኢኮኖሚውን ማገልገል ግዴታው ሆኗል፡፡ ምንም እንኳን 
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እኛ 99% ድምፅ ተሰማ ቢሉም ጭራቁ ሶሻሊዝም መጣብን በማለት ይረባረቡበታል፡፡ 

ስርዓቱን የሚተቹ ምሁር ሲመጣ ሶሻሊስት በማለት ያጣጥሉታል፡፡ የማስታወቂያ ገቢ 

በመከልከል  ሚዲያውን ከገበያ እንዲወጣ ያደርጋሉ፡፡ ስለዚህ በዓለም ኢፍትሃዊነት 

በእጅጉ እየሰፋ ነው፡፡ ይህንንም አክስፋም በመረጃ አስደግፎ አስቀምጦታል፡፡ ኦክስፋም 

እንደሚለው በድሃ እና በሃብታሙ መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ የድሆች ቁጥር 

እየጨመረ በጾታ መካከል  ያለው ልዩነት እየሰፋ የማህበራዊ ቀውስ እየተስፋፋ ድህነት 

ቁጥር 1 የኢኮኖሚ የፖለቲካ እና ማህበራዊ ችግር እየሆነ ነው፡፡ ይህንን ችግር አንዳንድ 

ባለሃብቶችም ይጋሩታል፡፡ የዓለም ቁጥር 4 ባለፀጋ የሆኑት ቢሊየነሮች ዋርን ቡፌት 

እንደሚሉት “ባለፉት 20 ዓመታት በመደቦች መካከል ጦርነት እየተካሄደ ነው፡፡ እስካሁን 

የእኔ መደብ አሸናፊ ሆኗል”፡፡ 

ዋሪን ቡፌት በአሜሪካ በድሃው እና በሃብታም መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ በመምጣቱ 

ሃብታሞች በከፍተኛ ምጣኔ ግብር መክፈል አለባቸው የሚል አቋም አላቸው፡፡ ግብር 

እንደሚታወቀው ዓላማው ለመንግሥት ወጪ መሸፈኛ ብቻ አይደለም፡፡ ፍትሃዊ የሃብት 

ክፍፍል እንዲኖር ከፍተኛ ገቢ ያለው በከፍተኛ ምጣኔ ግብር መክፈል አለበት፡፡ ይህም 

እያደገ የሚሄድ የተሻለ ምጣኔ (Regressieuive Tax Rate) ይባላል፡፡ በአሜሪካ ያለው 

የግብር አተማመን ፍትሃዊ አይደለም፡፡ ገቢው በጨመረ ቁጥር የታክስ ምጣኔው እየቀነሰ 

የሚመጣ በመሆኑ                   (Regressieuive Tax Rate) ነው፡፡ ይህ ደግሞ 

ሃብታሞች የበለጠ ሃብታም ድሆችን ወደባሰ ድህነት እየወሰደ ነው፡፡  ቡፌት በ15% 

የታክስ ምጣኔ ግብር ሲከፍል ፀሐፊው በ35% የተሻለ ምጣኔ ግብር ትከፍላለች፡፡ 

የኦክስፋም ሪፖርት እንደሚያስረዳው በዓለም ላይ ያሉ ቢሊየነሮች 1.5% ተጨማሪ ግብር 

ቢከፍሉ በ49 ድሃ ሃገሮች የሚገኙትን 23 ሚሊዮን ድሆች ኑሮን ማሻሻል ይቻል ነበር 

ይላል፡፡ ኦክስፋም እንደሚለው ከሆነ በበለፀጉት ሀገሮች የሃብት ልዩነት የከፋ ቢሆንም 

በፍጥነት በማደግ ላይ ያሉ ሃገሮችም ልዩነቱ እየሰፋ መምጣቱን ያሳያል፡፡ ለምሣሌ በህንድ 

በ2013 የመጀመሪያዎቹ 10 በመቶ ሃብታሞች የህንድ 30% ሃብት ሲቆጣጠሩ 

የመጨረሻዎቹ 40% የህንድ ድሃና 20% ሃብት ብቻ አግኝተዋል፡፡ በህንድ በ1990 ዓ.ም 2 

ብቻ ቢሊየነሮች ነበሩ፡፡ በአሁኑ ሰዓት 65 ቢሊየነሮች አሏት፡፡ የህንድ ሃብታሞች ተጨማሪ 

1.5% ታክስ ቢከፍሉ እ.ኤ.አ በ2019 በህንድ የሚገኙ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ የሚገኙትን 

90 ሚሊዮን ድሆች ነፃ ማውጣት ይቻላል ይላል የኦክስፋም መረጃ፡፡ 
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በደቡብ አፍሪካ 2 ሃብታም ቤተሰቦች ከደቡብ አፍሪካ ህዝብ 50% የበለጠ ሃብት 

ይቆጣጠራሉ፡፡ እንደፎርቢስ መፅሄት መረጃ በደቡብ አፍሪካ ሃብታም የሆኑት ሁለቱ 

ቤተሰቦች ማለትም የሩፐርት እና የአናንሄመር ቤተሰቦች በ2014 ከደቡብ አፍሪካ 13.5 

በሊዮን ዶላር የተጣራ ሃብት ይዘዋል፡፡  

በአጠቃላይ ፎርቢሰን ጠቅሶ ኦክስፋም እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ከ2007-2008 የጀመረው 

የፋይናንስ ቀውስ ከተከሰበት ጀምሮ የቢሊዮነሮች ቁጥር በእጥፍ ጨምሯል፡፡ ሪፖርቱ 

እንደሚያሳየው እ.ኤ.አ በ2009 ዓ.ም 193 ቢሊየነሮች የነበሩ ሲሆን አሁን ከእጥፍ በላይ 

አድገው 1645 ደርሰዋል፡፡ 

በዓለም ላይ ያሉት 85 የመጀመሪያዎቹ ባለፀጎች በዓለም ካሉት 3.5 ቢሊዮን ድሆች አካል 

ሃብት አላቸው፡፡ አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ 85 ሣይሆኑ 67 ባለፀጎች የ3.2 ቢሊዮን ድሆች 

ሃብት አላቸው ይላሉ፡፡ ኮሬዲት ሶሀይዝ እንዳቀረበው ሪፖርት በዓለም የመጀመሪያዎቹ 

8% ሃብታሞች የዓለምን 48% አጠቃላይ ሃብት ይቆጣጠራሉ፡፡ 

እንደ ኦክስፋም ሪፖርት ከሆነ በዓለም ያለው የሃብት ልዩነት እየሰፋ የመጣው በገበያ 

አክራሪነት እና ሃብታሞቹ ታክስን የመሸሸግ /የመሰወር/ እድል በተለያዩ ሃገራት 

ስለሚያገኙ ነው፡፡ 

 


