ወጣቶች በአዲስ የስራና ቁጠባ ባህል ነገን ብሩህ ያደርጋሉ
ዮናስ 08-08-17
የቻይና ኩባንያዎች ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ ከ28ሺህ በላይ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻላቸውን የኢትዮጵያ
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መኮንን ኃይሉ ለዢንዋ እንደገለጹት
በኢትዮጵያ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሠማሩት 279 የሚደርሱ የቻይና ኩባንያዎች 20ሺህ 72 ለሚሆኑ ዜጎች
ቋሚና 8ሺህ 319 ለሚሆኑ ዜጎች ጊዚያዊ የሥራ ዕድል ፈጥረዋል። ከነዚህም ውስጥ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆኑት ወጣቶች
ናቸው።
ባለፉት አምስት ዓመታት በቻይና ኩባንያዎች ከተፈጠሩት የሥራ ዕድሎች መካከል 19ሺህ የሚሆኑት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ
የተፈጠሩ ሲሆን፤ በአጠቃላይ 276 የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በትግበራ ወይም አገልግሎት በመሥጠት ላይ
የሚገኙ መሆኑም በመረጃው ተመልክቷል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው
በኢትዮጵያ በሥራ ላይ ከሚገኙ የቻይና ኩባንያዎች በተጨማሪ 100 የሚሆኑ ሌሎች የቻይና ኩባንያዎች ወደ ትግበራ
ምዕራፍ ለመሸጋገር እየተንቀሳቀሱ ሲሆን፤ በርካታ ወጣቶችም ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ይጠበቃል።
በኢትዮጵያ በሥራ ላይ የሚገኙት 279 የሚሆኑ የቻይና ኩባንያዎች በአጠቃላይ 13 ነጥብ 16 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር
ካፒታል

ያስመዘገቡ ናቸው። የኮንስትራክሽን፣ የአገልግሎትና ግብርና ዘርፎች

ቻይናውያን በኢትዮጵያ በብዛት

የተሠማሩባቸው የሥራ መስኮች መሆናቸውም በመረጃዎቹ ተመልክቷል ።
የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የቻይና ኩባንያዎች በሁለት አሥርት
ዓመታት ውስጥ ከ111ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚና ጊዚያዊ የሥራ እድል ከመፍጠራቸውም በላይ በአጠቃላይ 4
ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ማድረግ ችለዋል። የቻይናና የኢትዮጵያ የንግድ ልውውጥ እኤአ በ2015 6 ነጥብ 37
ቢሊዮን ዶላር የተመዘገበ ሲሆን ለተከታታይ ዓመታት የ22 ነጥብ 2 በመቶ ዕድገት አስመዝግቧል። ከዚሁ ጎን ለጎን
ለወጣቶች እየተደረገ ያለው የስራ እድል ፈጠራ በቁጠባ ባህል ታጅቦ በመጠንም በአይነትም ከፍተኛ መሻሻል እያሳየ መሆኑንና
የወጣቱ የስራ ተነሳሽነት እጅግ እየተሻሻለ መምጣቱንም በተለይ በዚህ ክረምት በየክልሎቹ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች
እያመለከቱ ነው።
የአዲስ አበባ ወጣቶችን አስመልክተው የወጡ መረጃዎችን ስንመለከት የአዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም ከ1 ነጥብ 8 ቢሊዮን
ብር በላይ ብድር ለተጠቃሚዎች መሥጠቱን የተመለከተው ሰሞንኛ መረጃ በቀዳሚነት ከላይ ለተመለከተው ጉዳይ
በአስረጂነት ይቀመጣል። የተቋሙ የገበያ ጥናት አገልግሎት ማሻሻያ የሥራ ሂደት ኃላፊ አቶ መስፍን ፊጡማ ለዋልታ
እንደገለጹት በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ለ47ሺህ ተጠቃሚዎች 2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በብድር መልክ ለመሥጠት ታቅዶ
ለ29ሺ 447 የሚሆኑ ተጠቃሚዎች 1ቢሊዮን 871ሚሊዮን 183ሺ 815 ብር በብድር መልክ ተከፋፍሏል ።

በአዲስ አበባ ከተማ በማኑፋክቸሪንግ፣ በኮንስትራክሽን፣ በአገልግሎት፣ በንግድ፣ በከተማ ግብርና እና በትራንስፖርት ዘርፎች
የተሠማሩ ነዋሪዎች ከተቋሙ ብድር ወስደው ወደ ሥራ መግባታቸውን ጠቁመዋል። ከተሠጠው የብድር ገንዘብ 70 በመቶ
ለወጣቶች ሲሆኑ 47 በመቶ ደግሞ ለሴቶች መሆኑን ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። በአዲስ አበባ ብቻ መንግሥት ወጣቶች
ተጠቃሚ እንዲሆኑ የፈቀደውን ተንቀሳቃሽ ፈንድ ጥቅም ላይ ለማዋል ባደረገው እንቅስቃሴ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት
81 መረጃ ያሟሉ ኢንተርፕራይዞች 15 ሚሊየን ብድር መሥጠቱ ተመልክቷል ።
በሌላ በኩል የወጣቶች የስራ ፈጠራና ተነሳሽነት ከተገለጸባቸውና ተጠቃሚነታቸውም እየተረጋገጠ ከመጣባቸው ዘርፎች
መካከል ወጣቶች እየሰጡ በሚገኙት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ነው። ይህን የመሰሉ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ደግሞ
በመላው ሃገራችን ለተጀመረው የልማትና መልካም አስተዳደር ንቅናቄ የጎላ አስተዋፅኦ አላቸው።
በአማራ ክልል በ2009 ዓ/ም ይኸው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ3 ሚሊዮን በላይ ወጣቶችና ሌሎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት
የሚሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰማሩበት የክረምት የሁለት ወራት የስምሪት መርሀ ግብር እየተካሄደ ሲሆን፤ በዋና ዋና
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት መስኮች እንዲሁም በሌሎች የአገልግሎት መስኮች ስምሪት በማድረግ በጎ ፈቃደኞቹ
ለህብረተሰቡ ጠቃሚ አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ የክልሉ ኮሚዪኒኬሽን ጽ/ቤት ገልፇል ፡፡
በጎ ፈቃደኞች ለህብረተሰቡ ከሚሰጡት ጠቃሚ አገልግሎት ባሻገር ራሳቸውም በሰርቶ መማር ሊበለፅግ የሚችል ልምድ እና
ተሞክሮ የሚያገኙ ሲሆን በሂደቱም ህዝባዊ ፍቅርን የሚገበዩበት መልካም አጋጣሚ እንደሚሆን ተመልክቷል፡፡
የክልሉንና የሀገሪቱን ህዝቦች እንዲበለፀጉ የህዳሴ አቅጣጫ መቀየሱንና ወደ ተግባር መገባቱን፤ አዲሱ የልማትና የለውጥ ንቅናቄ
በሁሉም መስክ የህዝቦችን ተሳትፎ እንደሚጠይቅም በመረጃው ተገልጿል፡፡ የለውጥ ንቅናቄው አዳዲስ አስተሳሰቦችን መያዝ
ብቻ ሳይሆን አስተሳሰቦቹን በተግባር ማሳየትና በተግባር ከሚገኘው እውቅት በመነሳትም መልሶ የተሻለ ስራ መስራት
ይጠይቃል፡፡
በክልሉ ባለፉት አመታት እድገትና ተደራሽነት የተስተዋለበት የበጎ ፈቃደኝነት ንቅናቄ እንደተካሄደና ወጣቶቹ እውቀታቸውንና
ጉልበታቸውን አስተባብረው ወደ ህብረተሰቡ በመሄድ በተለያዩ የልማት ተግባራት ላይ ጉልበታቸውንና እውቀታቸውን
በማቀናጀት የተሻለ ስራ እየሰሩ ነው፡፡ ይህ እንቅስቃሴና ንቅናቄ በዚህ ክልል ብቻ ሳይወሰን ሃገራዊ ገጽታን ተላብሶ በርካታ
ወጣቶች ጊዚያቸውን በስራ እንዲያሳልፉና በዚህም በተለያየ መልክ በሚገለጽ አግባብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ መሆኑን
ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ለዚህም ወደ ደቡብ ሄደን አስረጅ እንጥቀስ።
በዚህ ሰዓት በደቡብ ክልል ከ497 ሺህ በላይ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሰማርተዋል። በደቡብ ክልል በሶስት ዞኖች
ብቻ ከ497 ሺህ በላይ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት መሰማራታቸዉን የክልሉ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት
ቤት ገልጿል። በሃዲያ ዞን ከ2መቶ ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች 100ሺህ ችግኞች መትከላቸውን ጽሕፈት ቤቱ
አስታውቋል፡፡ ወጣቶች በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ከ174 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ
ስራዎች ላይ መሳተፋቸውም ነው የተመለከተው ፡፡

በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በ20 የስራ ዘርፎች ላይ አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን፤ እስከአሁን ድረስ የሰሩት የጉልበት ስራ በገንዘብ ሲሰላ
ከ3ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለውም ታውቋል፡፡ እነዚህ ወጣቶች ቀሪ የእረፍት ጊዜቸውን በሌሎች ተግባራት ላይም
በንቃት በመሳተፍ ለሌሎች ወጣቶች አርአያ የሚሆን ተግባር እያከናውኑ ነው፡፡ በተመሳሳይ በጉራጌ ዞን በዞኑ ባሉት 444
ቀበሌዎች ከ218ሺ በላይ ወጣቶች እንዲሳተፉ ከታቀደው ውስጥ ከሐምሌ 1/ 2009 ዓ/ም አንስቶ ከ185ሺ በላይ በጎ
ፈቃደኛ ወጣቶች በ20 የአገልግሎት ዘርፎች ተሰማርተዋል፡፡ በበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ የዩኒቨርሲቲ፣ የኮሌጅና የሁለተኛ ደረጃ
ተማሪዎች፣ የመንግስት ሰራኞች እንዲሁም የወጣት አደረጃጀቶች ተሳታፊዎች ናቸው ፡፡ ወጣቶች በክረምት በጎ ፈቃድ
አገልግሎት ስራ ላይ መሳተፍ በመቻላቸው በአካባቢያቸው በሚከናወኑ የልማት ስራዎች ላይ የባለቤትነት ስሜት
እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡
በወጣቶች ከሚከናወኑ የልማት ስራዎች ውስጥ የክረምት የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ መንገድ ደህንነት፣ ስፖርት
ልማት፣ መልካም አስዳደር እና ሌሎችም ተዛማጅ ስራዎች ተጠቃሽ ናቸው ፡፡
ከነዚህም ባሻገር ወጣቶች በግብርና ልማት ውስጥ የሚያደርጉት ተሳትፎና ተጠቃሚነት እየጨመረ መጥቷል። ብሔራዊ የሥራ
ፈጠራና የምግብ ዋስትና ምክር ቤት ባለፈው በጀት ዓመት ለ1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ ዕድል መፈጠሩን አስመልክቶ
ሰሞኑን ይፋ ያደረገው መረጃ የሚያጠይቀውም ይህንኑ ነው።
ባጠቃላይ፤ ወጣቶች በተለያዩ አካባቢዎች እያካሄዱዋቸው ያሉት ነፃ አገልግሎትና ልዩ ልዩ ፈጠራዎች በቀላሉ የሚታዩ
አይደለም። ከእነዚህ ውስጥ ለግብርና ግብዓት የሚሆኑ፣ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ጠቃሚ የሆኑ እቃዎችን እያመረቱ
የሚገኙት ዋነኞቹ ሲሆኑ፤ እነዚህ ወጣቶች የውጪ ምንዛሬን ከማዳን አንስቶ በአዲስ የሥራ ፈጠራና የቁጠባ ባህል ነገን ብሩህ
እያደረጉ ነው። በመሆኑም፣ የወጣቱ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።

