
1 
 

የስራ አጥ ወጣቶችን ችግር ለመፍታት መንግሰት 
በሚያደርገዉ ጥረት ላይ ልብ ያልተባለዉ መሰረታዊ ነጥብ 

ሚያዝያ 10 ቀን 2010 ዓ.ም (ከኖህ ሙሴ) 

ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥሩ በጣም እያሻቀበ ከመሄዱም በላይ ወደ ከተማ የሚደረግ 
ፍልሰትና ወደ ዉጭ አገራት በህገ-ወጥ መንግድ የሚደረግ ፍልሰት ከመቸዉም ግዜ እየከፋ 
ሄደዋል፡፡ 

ይህም ችግር ከማህበራዊ ችግረነቱ አልፎ ፖለቲካዊ ችግርም እየሆነ አገራችን ላለፉት 
ሁለት ዓመታት ሰላምዋ እንዲታወክ አድርጎታል፡፡ ከዚህም ባለፍ የህዝብ ቁጥር ያለቅጥ 
መለጠጥ  የኢኮኖሚዉ እድገቱን እየፈተነዉና የስራ አጥ ብዛቱ (በተለይም የወጣት ስራ 
አጥ ቁጥር) መጨመር የተጠቃሚነት ጥያቄ እያስነሳ ይህም በአግባቡና በወቅቱ ምላሽ 
ከመሰጠት ይልቅ በዘመቻና በጥድፍያ ለመመለስ መሞከር እየተዘወተረ በመሄዱ ችግሩን 
ዛሬ ድረስ በአግባቡ ሊፈታ ባለመቻሉ ከፍተኛ የፀጥታ ችግር እየፈጠር ይገኛል፡፡ 

በእርግጥ እዚህ ላይ ሁለት ነገር ማንሳት ይቻላል፡፡ አንደኛ እንኳን እኛን በመሳሰሉ ድኃ 
አገሮች ይቅርና በሌላ በበለፀጉ አገሮችም ቢሆን የስራ አጥነት ችግር ሙሉ ለሙሉ 
መቅረፍ አይቻልም፡፡ ሁለተኛዉ መንግስታችን ወጣቱን በጥቃቅንና አንሰተኛ ማህበራት 
በማደራጀትና ብዙ ቢልዮን ብሮችን በመመደብ ችግሩን ለመቅረፍ ሲሞክር ቆይተዋል፡፡ 
ነገር ግን በርእሱ እንደተጠቀሰዉ ይህ ሁሉ ሲደረግ ግን አንድ መሰረታዊ ነጥብ ትኩረት 
አልተደረገበትም ባይ ነኝ፡፡ 

ለመሆኑ ይህ መሰረታዊ ነጥብ ምንድ ነዉ ? 

መሰረታዊ ነጥቡ ስራ አጥነትን በደንብ አለመተንተኑ ነዉ፡፡ ምክንያቱም ስራ አጥነት ሰሙ 
እንጂ አይነቱ አንድ ያለመሆኑ ነዉ፡፡ በዚህ ዙርያ የተጠኑት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 
ስራ አጥነትን በስድሰት ዋና ዋና ኣይነቶች ይከፋፍልዋቸዋል፡፡ 

እነዚህም በኢንግሊዝኛ አጠራር፡ 

1. Demand-Deficient Unemployment 
2. Structural Unemployment 

 Occupational immobility 
 Geographical immobility 
 Technological Change 

3. Frictional Unemployment 
4. Voluntary Unemployment 
5. Seasonal Unemployment 
6. Disguise (Hidden) Unemployment ተብለዉ ይጠራሉ፡፡ 
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ይህ የሚያሳየን የተላያዩ የስራ አጥነት ዓይነቶች እንዳሉና ለነዚህ የተለያ የስራ እጥነት 
ችግሮችም እንድ አይነት መፍትሔ (One size fit for All) የማይሰራ መሆኑን ነዉ፡፡ 

አስቲ እያንዳንዱ የስራ አጥነት አይነት ዘርዘር አድርገን እንያቸዉ፡፡ 

1ኛዉ. በመቅጠር ፍላጎት መቀነስ የሚከሰት ስራአጥነት (Demand-Deficient 

Unemployment)  

ይህ ማለት የአንድ አገር ኢኮኖሚ በመቀዛቀዙ ወይም ከእደገት ሂደት ተገቶ በመወረዱ 
(Recession or Low growth) ምክንያት አሰሪዎች ሰራተኛ የመቅጠር ፍላጎት ሳይኖራቸዉ 
ሲቀር የሚፈጠር ስራ አጥነት ነዉ፡፡ ስለሆነም መፍተሔዉ ኢኮኖሚዉ እንዲነቃነቅ 
መንግሰት ለኢኮኖሚዉ መቀዛቀዝ ምክንያት የሆኑት ችግሮችን በማቃለል ኢኮኖሚዉ 
እንድያንሰራራ በማድረግ የሰዉ ኃይል ፍላጎታቸዉ እንዲጨምር በማደረግ የሚፈታ 
ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 

2ኛዉ› መዋቅራዊ ችገር የፈጠረዉ ስራአጥነት (Structural Unemployment) 

 የዚህ ስራ አጥነት ምክንያት ቀልጣፋ የጉልበት ገበያ ስርአት አለመኖር (inefficiencies of 

labor market) የቴክኖሎጂ ለዉጥና የመሳሰሉት ናቸዉ፡፡ ስንተነትነዉ በአንድ አገር ስራ 
ፈላጊና ስራ ቀጣሪ የሚያገናኝ በቂ መዋቅር ሳይኖር ሲቀር በአንድ በኩል አሰሪዎች በብቁ 
ሰራተኛ እጦት ሲሰቃዩ ስራ ፈላጊዎች ደግሞ በስራ ማጣት ይሰቃያሉ ማለት ነዉ፡፡ 
ስለሆነም መፍትሔዉ ቀልጣፋና በቴክኖሎጂ የተደገፈ የስራ ፈላጊና የሰራ ቀጣሪዎች 
መረጃ ያጠናቀረና ለሁሉም ተደራሽ የሆነ ስርአት መዝርጋት ይሆናል፡፡ 

በዚህ የስራ አጥነት አይነት ስር የተዘረዘሩና ለችግሩ ምክንያት የሚሆኑ ከላይ የተጠቀሱት 
ሦሰት ነገሮችም እንይ፡ 

ሀ. Occupational immobility-  

ይህ ማለት በተወሰኑ ሙያዎች ስራ ቢወጡም ለዛ ስራ የተጠየቀዉ ሙያ የሚያሟሉ ሰዎች 

ሲታጡ የሚፈጠር ችግር ነዉ፡፡ መፍትሔዉም በአገሪቱ  ያሉ እንዲስትሪዎች የሰዉ ኃይል ፍላጎት 
አስቀድሞ በማጥናት የትምህርት ተቋማት በዛ መሰክ ተማሪዎችን እንዲያሰለጥኑ በማድረግ 
(የኢንዱሰቱሪ-ዮንቨርሲቲ ቁርኘት በማጠናከር) ይሆናል፡፡ 

ለ. Geographical immobility –  

ይህ ማለት ስራዉ ያለዉ ክልል ቢሆን እና ለስራዉ የሚመጥነዉ ሰዉ ድግሞ በአዲስ አበባ 
ቢሆን እዛ ሄዶ መስራቱ በዛ ደሞዝ አያዋጣኝም ብሎ ሲያሰብ ወይም እዛ ህጄ ምቾት 
አላገኝም በማለት መቀጠሩን በመተዉ የሚከሰት ስራአጥነት ነዉ፡፡ ለዚህ መፍትሔዉም 
ወጣቱ የትም ሄዶ የመስራት ፍላጎት እንድያድርበት የአስተሳሰብ ቀረፃ ስራ በትምህርት 
ቤቶችና በሚድያ እንዲሁም በወላጆችና በህ/ሰቡ ጥረት ሲደረግ ይሆናል፡፡ 
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ሐ. Technological Change –  

ይህ ማለት በቴክኖሎጂ ለዉጥ ምክንያት ከዛ በፊት ይካሄድ የነበረዉ ስራ ማሰቀጠል 
ሳይቻል ሲቀር፡፡ ለምሳሌ ድሮ ድሮ ካሜራዎች ፊልም እየተሞሉ ይሰሩ ይነበሩ ሲሆን 
አሁን ግን ቴክኖሎጂዉ ምንም ፊልም መሙላት ሳያስፈልግ መስራት በመቻሉ ምክንያት 
ፊልም ይሸጡ የነበሩ ድርጅቶች ይዘጋሉ ማለት ነዉ፡፡ መፍትሔዉ በአለም እየተተገበሩ 
ያሉ ቴክኖሎጂዎችን ለባለሃብቶች ቀደም ብሎ በማስተዋወቅ ብዙ መፈናቀል ሳይፈጠር 
ከአዲሱ ቴክኖሎጂ ጋር ራሳቸዉን በማስተዋዋቅ ድርጅታቸዉም ቀስ በቀስ ወደዘሁ አዲስ 
አሰራር እንዲቀይሩ ማድረግ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 

3ኛ. Frictional Unemployment – በግዜ መረጣ ግጭት ምከንያት የሚፈጠር ስራ 

አጥነት 

ይህ ማለት ለምሳሌ ትምህረታቸዉን ጨርሰዉ የተመረቁ ተማሪዎች ልክ እንደወጡ ስራ 
ለመቀጠር ያለመፈለግና ትንሽ ግዜ ወስደዉና አርፈዉ በተማሩበት ሙያ ስራ አፈላልገዉ 
መግባት የመፈለግ አዝማምያ ማሳደር በዚህ ክፍተት የሚፈጠር የስራ አጥነት ችግር ነዉ፡፡ 
መፍትሄዉም ተማሪዎች በለጋ እድምያቸዉ ተሎ ብለዉ ወደ ስራና ወደ ምርታማነት 
መግባት እንደሚገባቸዉ በቂ አስተምህሮት በመሰጠት ይሆናል፡፡ አለበለዝያ ለማረፍ 
ብለዉ በሚያበክኑት ግዝያት የተማሩትን እየረሱና በአልባሌ ቦታ እየዋሉ ጨርሰዉ ስራ 
የመጥላት ባህርይን ያዳብራሉ፡፡ 

4ኛ. Voluntary Unemployment - በፍቃደኝነት የመጣ ስራአጥነት 

ይህ አይነት ስራ አጥነት ስራ ፈላጊዉ በገበያ ባለዉ ዋጋ (ደመወዝ) መቀጠር ባለመፈለግና 
በዛ ደመወዝ ከመቀጠር ቤቴ ብቀመጥ ይሻለኛል በማለት ያለመቀጠርን ሲመርጥ 
የሚፈጠር የስራአጥነት ችግር ነዉ፡፡ መፍትሄዉም አስተሳሰሰቡ የማስተካከል ስራ በሁሉም 
የሚመለከታቸዉ አካላት በተቀናጀ አኳሃን መስራት ሲቻል ነዉ፡፡ 

5ኛ.  Seasonal Unemployment - ወቅታዊ ስራ አጥነት  
ይህ አይነቱ ስራ አጥነት ስራዉ ራሱ በተወሰነ ግዜ ብቻ የሚሰራና በሌላ ግዝ የማይሰራ 
ሲሆን ነዉ፡፡ ለምሳሌ የምርት መሰብሰብ ስራ ፡ የኮንስትራክሽን ስራና የመሳሰሉት 
በተወሰነ ወቀት በብዛት ሰዉ የሚቀጥሩ ነገር ግን ወቅቱ ስያለፍ ሰዉ የማይቀጥሩ 
በመሆናቸዉ ምክንያት እዛ ሲሰራ የነበረዉ የሰዉ ኃይል ስራአጥ የሚሆንብት የስራ አጥነት 
ችግር ነዉ፡፡ ለዚህ መፍትሄዉ የእያንዳንዱ የስራ ባህረና የስራ ወቅት በማጥናት 
ሰራተኛዉን ከአንዱ የስራ አይነት ወደሌላዉ የስራ አይነት የማዛወር የተቀናጀ ስራ 
መስራት፡፡ ለምሳሌ በጋ በኮንስትራክሽን ሲሰራ የቀየዉ ሰራተኛ ክረምት ሲመጣ ወደ እርሻ 
ስራ የሚሰማራበት ሁኔታ በተጠናና በተቀናጀ ሁኔታ ማሰኬድ ይሆናል፡፡ 
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6ኛ. Disguised/Hidden Unemployment - የተሸሸገ (ድብቅ) ስራአጥነት 
 
ይህ አይነት ስራ አጥነት በተለያየ ምክንያት ለመስራት የማይችሉና ነገር ግን በግበረ-ሰናይ 
ድርጅቶች ወይም በመንግሰት እየተደጎሙ የሚኖሩ እንደስራአጥ የማይቆጠሩ ግን 
ስራአጦች የሆኑትን የሚመለከት የስራአጥነት አይነት ነዉ፡፡ ይሄ ስራአጥነት ከመዋቅራዊ 
ችግር ስራአጥነት ጋርም ሊያያዝ ይችላል፡፡ መፍትሄዉም እነዘሁ በትክክል በመለየት 
በአቅማቸዉ ቀለል ያለ ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ (ልክ በሴፍቲ-ኔት እንደሚሰራዉ ማለት 
ነዉ)  የሚስሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይሆናል፡፡ 
 
እንግዲህ እስከአሁን እንዳየነዉ የስራአጥነት አይነት የተለያየና የየራሱ መፍትሄ የሚፈልግ 
እንጂ ሁሉም በአንድ ጨፍልቆ መፍትሄ ለመሰጠት የሚሞከር ሙከራ የትም እንደማየደረስ 
ማወቅ ያስፈጋል ማለት ነዉ፡፡ መፈትሄዉም በመንግሰት ጥረት ብቻ አይገኝም፡፡ 
 
ምንም የሰራ ፍላጎት የሌለዉና ስራን መስራት እነደባርነት የሚቆጥር አስተሳሰብ ያለዉን 
ሰዉ በግድ አስነስተህ ና ተደረጅተህ ስራ ተብሎ የፈለገ ገንዘብ ቢሰጠዉ ምንም ሳይሰራ 
ገንዘቡን በማባከን ብድሩን ሳይመልስ ራሱንም በጭንቀት በማስገባት አገር ጥሎ መጥፋትን 
እንዲመርጥ ከማድረጉም በላይ የስራ ፍላጎት እያለዉ ብድር ማግኘጥ ያልቻለዉን ወጣት 
እድል ይዘጋል፡፡ ለዚህም ነዉ በተላያየ ግዝያት በየወረዳዉ ተደራጅተዉ የስራ ቦታና 
ገንዘብ ተሰጥትዋቸዉ ሲያበቃ ከተወሰነ ግዜ በኃላ የተሰጣቸዉን ቦታ በህገ-ወጥ መንገድ 
ለሌላ ነጋዴ በማስተላለፍ አድራሻቸዉን እያጠፉ እየተሰወሩ ያሉት፡፡ 
 
ይህ አካሄድ ከአመት አመት ሳይቀየር በመቀጠሉም ስራ ፈጠሪ ወጣት ሳይሆን ጥገኛና 
ኪራይ ስብሳቢ ወጣት በማበራከት ምነም ሳይሰራና ሳይጥር በአቋራጭ የሃብት ማማ ላይ 
ለመዉጣት የሚታትር እየሆነ በአገራችን የኪራይ-ሰብሳቢነት ፓሊካል-ኢኮኖሚ እየነገሰ 
ያለዉ፡፡ 
ስላዚህ መንግሰት ዝም ብሎ ገንዘቡን ከመርጨቱ በፊት ስራአጡ ማን ነዉ ምን አይነት 
ስራአጥነት ነዉ ያለዉ መፍትሄዉስ ምን ቢሆን ይሻላል የሚል በበቂ ጥናት ተመርኩዞ 
መስራት እንጂ የቢልዮኖች ክምር መረጨት ብቻ ስራ አጥነቱን መቅረፍ አያስችለዉም፡፡ 
አንድያዉም ለሙሱናና ለአድልዎ በር መክፍት ይሆናል፡፡ 
 
ስለሆነም ቅድምያ በእያንዳንዱ ወጣት ጭንቅላት ላይ ይሰራ እላለሁኝ፡፡ 
 
ቸር እንሰንበት!! 
ኖህ ሙሴ ነኝ፡፡ 
 


