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ከጥንት ጀምሮ መንግሥታት የሸቀጦችን ዝቅተኛና ከፍተኛ ዋጋ 

የመወሰን ሙከራ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ለምሳሌ ያህል መፅሃፍ 

ቅዱስ እስራዔላዊያን ወለድ እንዳይከፍሉ ይላል። በመካከለኛዉ 

ክፍለ ዘመንም መንግስታት የዳቦ ዋጋ ተመን ያወጡ እንደነበረ 

ታሪክ ያወሳል። በቅርብ ጊዜያትም የአሜሪካን መንግስታት የነዳጅ 

ዋጋ፣ የቤት ኪራይ እና የሠራተኞችን ደመወዝ ጣሪያ ይወስኑ ነበር። 

ትመናዉና ቁጥጥሩ በተመረጡ ሸቀጦች ተጀምሮ ወደ ጠቅላላ የዋጋ 

ቁጥጥር ሊሸጋገር እንደሚችል ከዚህ በፊት የተደረጉ ሙከራዎች 

ያመለክታሉ። 

የዋጋ ተመን ማዉጣት በዋጋ ንረት ምክንያት ኑሮኣቸዉን ማሸነፍ 

ለተሳናቸዉ ወገኖች ከለላ እንደሚሆን ታሳቢ በማድረግ ወይም 

የግብይት ሥርዓቱ ሲፋለስ የአጭር ጊዜ መፍትሔ ሆኖ ይቀርባል። 

ነገር ግን የዋጋ ትመና በተለያዩ መንግስታት እንደ መፍትሔ 

የሚወሰድ ቢሆንም የምጣኔ-ሃብት ባለሙያዎች ግን በሰፊዉ 

ይቃወሙታል።ጥቂቶች በአንፃሩ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ወይም 

በአስገዳጅ ሁኔታዎች ዉስጥ  ትክክለኛ አማራጭ ነዉ ብለዉ 

ይከራከራሉ። የዋጋ ቁጥጥር በባለሙያዎች ዘንድ ተቃዉሞ 

እንዲገጥመዉ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ ዋጋን 

መቆጣጣር የምርት ግብዓቶች የተሻለ ዉጤት ሊያስገኙ 

ወደሚችሉበት ዘርፍ እንዳይደርሱ ያደርጋል ከሚል ስጋት ነዉ። 

ምክንያቱም የአንድን ምርት የመሸጫ ዋጋ ጣሪያ መወሰን የምርቱ 

አቅርቦት እንዲቀንስ ያደርጋል።ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋን መወሰን 

እንዲሁ የምርቱን ፍላጎት ጨምሮ አቅርቦቱ እንዲቀንስ ያደርጋል። 

ለምሳሌ ያህል የዋጋ ተመን ከመዉጣቱ በፊት ያለዉ የአንድ ሊትር 

የምግብ ዘይት ዋጋ የገበያዉን ፍላጎትና አቅርቦት ያጣጣመ ነዉ 

ብንልና አዲስ መንግስት ያወጣዉ ተመን ቀድሞ ከነበረዉ ያነሰ 

ከሆነ በገበያ ላይ ያለዉ የዘይት አቅርቦት ይቀንሳል፣ ፍላጎት ግን 

ይጨምራል። ዉጤቱም ከፍተኛ ፍላጎትና ብዙ ባዶ የዘይት 

በርሜሎች ይሆናል። በዚህ ምክንያት የተወሰኑ ሸማቾች 

በተተመነዉ ዋጋ በመግዛት ተጠቃሚ ሲሆኑ ያልታደሉቱ 

የመፍትሔዉ አሉታዊ ዉጤቶች ተጠቂ ይሆናሉ። እንዴት ዋጋን 
መቆጣጠር አሉታዊ ገፅታዎች ሊኖሩት ይችላሉ? በከፍተኛ ችግር 
ዉስጥ ተዘፍቀን የደረሰልን መፍትሔ እንዴት ችግር ፈጣሪ ይባላል? 
የሚሉ እና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ወደ አዕምሮአችን ሊመጡ 
ይችላሉ። ለነዚህና መሰል ጥያቄዎች መልስ እንዲሆን ችግሮቹ 
ለምን እንደሚከሰቱ እንደሚከተለዉ በአጭሩ አብራራለሁ።  

በገበያ ይወሰን የነበረዉ የዋጋ ተመን መንግስት በሚወስነዉ ተመን 

ሲተካ ፍላጎትንና አቅርቦትን ለማጣጣም ገበያ የሚኖረዉ ሚና 

ጥያቅኽ ዉስጥ ይገባል።የግብይት ሂደቱም ይለወጣል። በመሸጫ 

ቦታዎች፣ሱቆች፣መደብሮች፣ረዣዥም ሠልፎችን መመልከት የዕለት 

ተዕለት ትዕይንት ይሆናል። ትክክለኛዉ የምርቶች መሸጫ ዋጋም 
ተሰልፈን ስንገዛ የምናባክነዉን የጊዜ ዋጋ ጨምረንበት ስናሰላዉ 
የዋጋ ማስተካከያ ከመደረጉ በፊት ከነበረዉ ዋጋ የበለጠ ይሆናል። 
ግብይት በፍላጎትና አቅርቦት መሆኑ ቀርቶ በልዩ ትስስር፣ወይም 
ለየት ባለ መንገድ በሚፈፀም ክፍያ ወደ መካሄድ ይለወጣል። 
የዋጋ ቁጥጥርም እንደማንኛዉም ህግ እንዲጣስ የሚያደረጉ ተገቢ 
ያልሆኑ ምክንያቶች ይኖሩታል።እነርሱም እንደየምርትና 
አገልግሎት አይነት፣ የኢንዱስትሪ አወቃቀር፣የመንግስት ቁጥጥርና 
ክትትል አቅም፣እና የገበያ ሥርዓቱ የደረሰበት ደረጃ መሠረት 
ሰፊና ዉስብስብ ናቸዉ። ለምሣሌ ቀላሉ አምራቾች ሊጠቀሙት 
የሚችሉት የዋጋ ቁጥጥር ሥርዓትን ዉጤት አልባ ማድረጊያ 
መንገድ የምርት ጥራትን መቀነስ ነዉ።ይህንን ለመከላከልም 

መንግስት የምርቶችን የጥራት ደረጃ ማዉጣትና ተፈፃሚነታቸዉን 
መከታተል ይኖርበታል።እንዲህ እያለ የመንግስት የገበያ ቁጥጥር  

እየሰፋ፣አዋኪና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ እየሆነ አምራቹም 
ለቁጥጥር አስቸጋሪ ወደሆኑና በአጭር ጊዜ ህግ ሊወጣላቸዉ 
ወደማይችል የንግድ አሠራር ሂደቶች ያዘነብላሉ። አንድ 
በከፍተኛና ዝቅተኛ ዋጋ ሊሸጡ የሚችሉ ሁለት ምርቶችን ለገበያ 
የሚያቀርብ አምራች ለሁለቱም ምርቶቹ ዋጋ ሲተመንበት 
በዝቅተኛ ዋጋ ለመሸጥ የሚያመርተዉን ምርት በማቆም በከፍተኛ 
ጥራትና ደረጃ ያለዉን ምርት ብቻ ማምረት ይጀምራል።ይህም 
የመግዛት አቅማቸዉ ዝቅተኛ የሆነ፣በዝቅተኛ ዋጋ ይሸጥ የነበረዉ 
ምርት ተጠቃሚዎች የዋጋ ቁጥጥር ፖሊሲዉ ተጠቃሚዎች 
ሳይሆኑ ተጎጂዎች ያደርጋቸዋል። 

በአብዛኛዉ የዋጋ ቁጥጥር ፖሊሲን አምራቹ ወይም ነጋዴዉ 

ሊያሰናክለዉ እንደሚችል ቢታሰብም ሥርዓቱ ተግባራዊ 

እንዳይሆን ሸማቾችም አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ።ገበያ ላይ 

ከላይ በጠቃቀስኩት ምክንያቶች በሚከሰተዉ የአቅርቦት እጥረት 

መንስኤነት ሰፋ ያለ የሸቀጦች ንግድ ጥቁር ገበያ ሊፈጠር ይችላል። 

በዚህም ጥቁር ገበያ የሚከፈለዉ የዋጋ መጠን መንግስት ከተመነዉ 

ወይም የገበያ ሥርዓት ተፈፃሚ ቢደረግ ከሚከፈለዉ ዋጋ በላይ 

ይሆናል። ምክንያቱም በጥቁር ገበያዉ የሚወሰነዉ ዋጋ ሸማቾች 

በሚፈልጉት ምርት የወደፊት አቅርቦት እጥረት ስጋት ዋጋ 

ሊጨምር እንደሚችል ያላቸዉን ግምት፣ ነጋዴዎች ደግሞ ህጉን 

ተፃራሪ አሠራር መከተላቸዉንና ድርጊቱንም ሲፈጽሙ ቢገኙ 

የሚደርስባቸዉን ቅጣት ታሳቢ ያደረገ ስለሚሆን ነዉ። 

የዋጋ ቁጥጥር በታችኛዉ የህብረተሰብ ክፍል አሉታዊ ጎኑ ሳይሆን 

ጠቃሚነቱ በሰፊዉ ይነገራል። በተግባር ሲፈተሽ ግን ተጠቃሚዉ 

ወገን ለፖሊሲዉ መተግበር ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም ያላቸዉ 

ወገኖች ናቸዉ። ደሃዉን የህብረተሰብ ክፍል ከዋጋ ግሽበት ፈተና 

ከመገላገል ባለፈ ጠቅላላ የዋጋ ቁጥጥር የዋጋ ግሽበት ከሚፈለገዉ 

ፍጥነት በላይ እየሄደ እንደሆነ ሲታሰብ ተፈፃሚ ይደረጋል። ይህም 

ትክክለኛዉ የዋጋ ግሽበት መንስኤ መላ እስኪፈለግለት እንደ ጊዜ 

መግዣ ያገለግላል። የዋጋ ቁጥጥሩ ምንአልባት በከፍተኛ ፍጥነት 

ሊጨምር የነበረዉን የዋጋ ግሽበት በዝግታ እንዲጨምር ያደርገዉ 

ይሆን እንጂ መፍትሔ አይሆንም። የዋጋ ቁጥጥሩ ለጊዜዉም ቢሆን 

አፍኖ የሚያቆያቸዉ የዋጋ ጭማሪዎች የቁጥጥር ፖሊሲዉ 

በሚነሳበት ጊዜ የዋጋ ግሽበቱ በከፍተኛ ፍጥነት እንዲጨምር 

ያደርጋሉ።   ስለዚህ የዋጋ ግሽበትን በትክክለኛ መንስኤዎቹ ላይ 

ተገቢዉን ማስተካከያ በማድረግ እንጂ ማስታገሻውዎችን እንደ 

ፈዋሽ መድሃኒት መዉሰድ መፍትሔ አይሆንም። የዋጋ ቁጥጥሩም 

ጠቅላላ ምርትን በማሳነስ በተወጠነዉ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ተፈፃሚነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የቁጥጥር 

ሥራዉም ከፍተኛ የማስፈፀምአቅምና ወጪ ይጠይቃል።በዚህ 

ረገድ መንግስት ተገቢዉን ዝግጅት አለማድረጉ፣ ተጠኑ የተባሉት 

ጥናቶች አጥጋቢ አለመሆን፣ የፖሊሲዉን ከፖለቲካ ግብታዊነት 

እንጂ ከአጥጋቢ መረጃ አለመመንጨትን ያስረዳል።ይህም 

የመንግስት ፖሊሲዎችን ተዓማኒንት ጥያቄ ዉስጥ ያስገባል። 
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