
 

 

 

የስኬት ታንኳ ቀዛፊው!! 
ክፍል አንድ 

 
ዛጎል 04/23/14 

 
ይህ ጽሁፍ በቅርቡ 50ኛውን ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ የምሥረታ በዓሉን ለማክበር 
በዝግጅት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት 
ድርጅት /ኢባትሎአድ/ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ ይዳስሳል፡፡ በተለይም ኢባትሎአድ 
ስለፈፀማቸው የዘጠኝ መርከቦች ግዥ፣ ስለመልቲ ሞዳል ሥርዓት ዝርጋታ፣ ስለተገነቡ 
ደረቅ ወደቦች፣ በሎጂስቲክሱ ዘርፍ ከአጋሮችና ከዓለም አቀፍ ወኪሎች ጋር ስላለው 
የሥራ ግንኙነቶች፣ ስለአዳዲሶቹና ነባር ፕሮጄክቶች ትግበራ ይቃኛል።  
 

ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ባለው ፈጣን ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ሣቢያ የገቢና ወጪ 

ምርቶቿ በዓይነትና በመጠን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፡፡ ይህም ሁኔታ በአገሪቱ 

የትራንስፖርት አገልግሎት በፈጣን ሁኔታ እንዲያድግ አድርጎታል። ከትራንስፖርቱ 

አገልግሎት ዘርፍ በግዙፍነቱ ይታወቃል፤ በተመጣጣኝና ተወዳዳሪ በሆነ  

የትራንስፖርት ክፍያም እንዲሁ - የባህር ትራንስፖርት፡፡ ይህ ዘርፍ ለአገር ምጣኔ 

ሀብታዊ ዕድገት ጉልህ ድርሻ አለው፡፡ 

  

የባህር ትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የወጪና ገቢ ንግድ 

ዕቃዎችን በማጓጓዝ በአገሪቱ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ትልቅ አስተዋፅኦ ማበርከት 

የሚችል ዘርፍ ነው። ኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት እድገቷን ቀጣይነት ለማረጋገጥ 

እንዲያስችላት የትራንስፖርት አገልግሎቱ ቁልፍ ሚና ስላለው መንግሥት ሰፊ 

መሠረተ ልማቶችን በመገንባት ላይ ይገኛል። 

  

ባለፉት አሥርት ዓመታት በአገሪቱ በተመዘገበው ፈጣን ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት  

የተነሳ የገቢና የወጪ ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ እርግጥ ነው፤ በአብዛኛው 

የገቢና የወጪ ንግድ ዕቃዎች በጅቡቲ ኮሪደር የሚስተናገዱ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

ይህን የሚሸከም የባህር ትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎት አቅም ቀደም ሲል 

ባለመገንባቱ በአገልግሎቱ ዙሪያ ክፍተቶች ይታዩ ነበር።  
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መንግሥትና ሕዝብ በሌሎች የምጣኔ ሀብትና ማህበራዊ የልማት ዘርፎች ካደረጉት 

ርብርብና ማስመዝገብ ከተቻለው ዕድገት አኳያ ሲታይ በነዚህ ጊዜያት የባህር 

ትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎትን ከማስፋፋት አኳያ የተሰጠው ትኩረት 

ዝቅተኛ ነበር፡፡ በመሆኑም በዘርፉ አገልግሎት ላይ በአንዳንድ ደንበኞች ዘንድ ቅሬታ 

ሲቀርብ ቆይቷል፡፡  

 

የደንበኞች ቅሬታ የገቢና ወጪ ንግድ ዕቃዎች  አገልግሎት ቅልጥፍና ማነስ እንዲሁም 

ከትራንዚት ወጪ መብዛትና የጊዜ መጓተት ጋር ተያይዞ ከጅቡቲ ወደብ ጀምሮ ባለው 

የየብስ ሎጂስቲክስ አገልግሎት ላይ ችግሩ ጎልቶ ይታይ እንጂ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን 

በባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ወቀሳ ይቀርብበት ነበር፡፡  

 

ከዚህ ግምገማ በመነሳት የሎጂስቲክስ አገልግሎት የፈጣን ልማት ማነቆ እየሆነ 

መምጣቱን ግንዛቤ በመውሰድ መንግሥት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል 

መፍትሄ ማፈላለግ የጀመረው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት በጅቡቲ 

ወደብና በኮሪደሩ የሚታየውን የወጪና ገቢ ዕቃዎች መጨናነቅ፣ መዘግየትና አላስፈላጊ 

ወጪዎችን ለመቀነስና በሂደትም ሙሉ በሙሉ ለማስቀረት የሚያስችል የመልቲ 

ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት ከመስከረም 1999 ዓ.ም ጀምሮ እንዲተገበር ተደርጓል፡፡  

 

የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት አገልግሎትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ 

የዝግጅት ሥራዎች በተለይም ደረቅ ወደቦችን የመገንባትና የአሠራር ሥርዓት 

የመዘርጋት ጥረት ከ2001 ዓ.ም የጀመረ ቢሆንም እስከ 2ዐዐ4 ዓ.ም ድረስ አገልግሎቱ 

በሚፈለገው መጠንና ፍጥነት ባለመድረሱ ሥርዓቱ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ 

አልተደረገም፡፡  

 

የተጀመረውን ፈጣን እድገት ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ የአምስት ዓመት 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተዘጋጅቶ አገሪቱን ሊለውጡ የሚችሉ ሜጋ 

ፕሮጀክቶች በመተግበር ላይ ይገኛሉ።  

 



 

2 

 

እነዚህን ሜጋ ፕሮጀክቶች እውን ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ተብለው 

ከሚታሰቡ ነገሮች መካከል በቀዳሚነት የሚነሳው የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ 

አገልግሎት ነው። ይህ ዘርፍ አገሪቱ የጀመረችውን ፈጣን ዕድገት ከማስቀጠል አንጻር  

የወጪ ምርቶቻችን በዓለም ገበያ ከዋጋ፣ ከጊዜና ከጥራት አኳያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ 

ለማድረግ አስተማማኝ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ማቋቋም 

አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡  

 

ቀልጣፋ የባህር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ማቋቋም ካልተቻለ የወጪ 

ምርቶች በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ስለማይሆኑ በአገሪቱ እድገት ላይ ጫና መፈጠሩ 

አይቀርም። ይህን ችግር የተረዳው መንግሥት የወጪ ምርቶች ላይ ለተሰማሩ 

ኢንቨስተሮች የተለያዩ ማበረታቻዎችን በመስጠት ዘርፉን ለማሳደግ ከሚያከናውናቸው 

ጥረቶች መካከል አንዱ የትራንስፖርት ዘርፉን ቀልጣፋ ማድረግ ነው።  

  

በአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በባህር ትራንስፖርትና 

ሎጂስቲክስ አገልግሎት ዘርፍ ግዙፍ መሠረተ ልማቶችን ከማስፋፋት በተጨማሪ 

የተቀናጀ የቅብብሎሽ ሥርዓት በመፍጠር የትራንስፖርት ወጪን ትርጉም ባለው ደረጃ 

መቀነስና የአገር ውስጥ ምርቶች በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለማድረግ ከፍተኛ ሥራ 

መከናወን እንዳለበት በግልፅ ተመልክቷል፡፡  

 

በዚሁ መሠረት የዕቃዎችን የወደብ ላይ ቆይታ ጊዜ በማሳጠር፣ የትራንዚት ወጪንና 

ጊዜን መቀነስ የሚያስችል አሠራር መዘርጋት እንዲሁም የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት 

አገልግሎት ሥርዓት ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል አቅም መገንባት እንዳለበት 

በዕቅዱ ተመልክቷል፡፡ በአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

በባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት እንዲከናወኑ ከታቀዱት ዋና 

ዋና ተግባራት መካከል  ድርጅቱን በአዲስ መልክ ማዋቀር አንዱ ነው።  

 

በዚህም መሠረት ቀልጣፋና ተወዳዳሪ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አደረጃጀት 

ለመፍጠር ሲባል ቀደም ሲል አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ሦስቱ የመንግሥት የልማት 

ድርጅቶች ማለትም የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አክሲዮን ማህበር፣ የባህር ትራንዚት 



 

3 

 

አገልግሎት ድርጅት እና የደረቅ ወደብ አገልግሎት ድርጅት በአንድ ላይ እንዲዋቀሩ 

ተደርጓል።   

 

የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት (ኢባትሎአድ) በሚል ሥያሜ 

የቀድሞዎቹን ሦስት ድርጅቶች በማዋሃድ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 

255/2004 በአዲስ መልክ የተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት ነው፡፡ መንግሥት 

እነዚህን ሦስት ተቋማት በአንድ ኮርፖሬት ማኔጅመንት ሥር የማሰባሰብ ተግባር 

ያከናወነው ስለዘርፉ ውጤታማና የተሻለ አሠራር ለረዥም ጊዜ በማጥናትና የተለያዩ 

አገራትን የሎጂስቲክስ አሠራር ተሞክሮ በመውሰድ እንዲሁም አሠራሩን ከአገሪቱ 

ነባራዊ ሁኔታ ጋር እንዲጣጣም በማድረግ ነው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አክሲዮን ማህበር ከውህደት በፊት ስምንት መርከቦች 

ነበሩት፤ እነዚህም አባይ ወንዝ፣ አብዮት፣ አንድነት፣ ነፃነት፣ አድማስ፣ ተከዜ፣ ሸበሌና 

ጊቤ የሚባሉት ናቸው፡፡ አጠቃላይ የመሸከም አቅማቸውም 141,742 ሜትሪክ ቶን 

ነው፡፡ ከሸበሌና ጊቤ በስተቀር የተቀሩት እርጅና የተጫጫናቸውና የመሸከም 

አቅማቸውም የቀነሰ ነው። አባይ ወንዝ እና አብዮት የተሰኙት መርከቦች ለብረታ 

ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ተሽጠዋል፡፡ ኢባትሎአድ በአሁኑ ወቅት 13 የእቃ 

ጫኝ መርከቦች ባለቤት ነው።  

 

ከሁለቱ መርከቦች ማለትም ከሸበሌና ጊቤ በስተቀር ቀሪዎቹ የአገልግሎት ዘመናቸው 

የገፋና ጊዜ ያለፈባቸው የቴክኖሎጂ ሥሪት ናቸው፤ የመጫን አቅማቸው ዝቅተኛ፣ 

ከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ ያላቸው መሆኑ፣ ለጥገና ሥራ ረዘም ያለ ጊዜና ከፍተኛ የገንዘብ 

ወጪ መጠየቃቸው በእነዚህና በመሳሰሉት ምክንያቶች መርከቦቹ ለአስመጪዎች 

በተወዳዳሪ ዋጋ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት አላስቻሉም። በዚህም ምክንያት 

በአገልግሎት አሰጣጡ ዙሪያ ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲሰነዘር ቆይቷል፡፡ 

 

እነዚህ መርከቦች አነስተኛ የመጫን አቅም ስለነበራቸው የተመዘገበውን ጭነት በአንድ 

ጊዜ ማንሳት ስለማይችሉ የደንበኛን ዕቃ ከፋፍሎ የመጫንና የምዝገባ ቅደም ተከተል  

በጠበቀ መልኩ ዕቃዎችን ያለማንሳት ሁኔታ ከሚታዩ ችግሮች መካከል ተጠቃሾች 
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ነበሩ፡፡ ከመርከቦቹ ዝቅተኛ የመጫን አቅምና ከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ ጋር ተያይዞም 

የሚጠየቀው የአገልግሎት ታሪፍ ከፍተኛ ስለነበር ደንበኞች ቅሬታ ያቀርቡ ነበር፡፡  

 

ከመርከቦቹ አቅም ማነስ ባሻገር ወደቦች በበቂና ዘመናዊ መሣሪያዎች ያለመደራጀት 

እንዲሁም ልምድ ያላቸው ሙያተኞች ማነስ ምክንያት የመርከብ ምልልሱ 

የተፈለገውን ያህል ፈጣን አልነበረም። በመሆኑም ባለፉት ዓመታት መርከቦቹ  

የወጪና ገቢ ዕቃዎች ማጓጓዝ ላይ ትርጉም ያለው ድርሻ ነበራቸው ብሎ ለመናገር 

አያስደፍርም፡፡ 

 

በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ በግልጽ እንደተቀመጠው መንግሥት የባህር 

ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት (ኢባትሎአድ) አሠራር ለማቀላጠፍ 

አዳዲስ ተጨማሪ መርከቦችን ግዥ አከናውኗል። በዚሁ መሠረት ከቻይና ኤግዚም 

ባንክ እና ከአገር ውስጥ የባንክ ብድር በተገኘ ከ5 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ 

ገንዘብ በሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ የዘጠኝ መርከቦች ግንባታ ተጠናቆ ወደ ሥራ 

ሥምሪት እንዲገቡ ተደርጓል፡፡  

 

እነዚህ ዘጠኝ መርከቦች የክልሎች ርዕሰ ከተሞችን ሥያሜ እንዲይዙ ተደርጓል፡፡ 

ይህም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው፤ መርከቦቹ በሚያልፉባቸው የዓለም አካባቢዎች ሁሉ 

የአገሪቱን ገፅታ ያስተዋውቃሉና፡፡ ከእነዚህ መርከቦች ውስጥ ሰባቱ ሁለገብ በሚባል 

የዲዛይን ዓይነት የተገነቡ ናቸው፡፡ ብትን እቃና ኮንቴይነርም ያጓጉዛሉ፡፡ ቀሪዎቹ 

ሁለቱ ደግሞ የነዳጅ ጫኝ ታንከሮች ናቸው። እነዚህ አዳዲስ መርከቦች ካለፈው ዓመት  

አጋማሽ ጀምሮ ሥራ ላይ ናቸው፡፡    

 

ለደረቅ ጭነት ማመላለሻነት የተገነቡት አዳዲሶቹ መርከቦች አሶሳ፣ ፊንፊኔ፣ ጋምቤላ፣ 

ሐረር፣ ጅግጅጋ፣ ሰመራና መቀሌ የሚል ሥያሜ ተሰጥቷቸዋል፡፡ እያንዳንዳቸው 28 

ሺህ ቶን የመሸከም አቅምም አላቸው፡፡ አጠቃላይ የመጫን አቅማቸው 196 ሺህ ቶን 

ነው፡፡  
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በተመሳሳይ አዳዲሶቹ የነዳጅ ጫኝ መርከቦች ሐዋሳና ባህር ዳር ይሰኛሉ፤ 

እያንዳንዳቸው 40 ሺህ ሜትሪክ ቶን የመጫን አቅምም አላቸው፤ በአሁኑ ወቅት ወደ 

ሀገሪቱ ከሚገባው ዓመታዊ የነዳጅ መጠን 5ዐ በመቶ ያህሉ በራስ አቅም የማጓጓዝ 

እድል ፈጥረዋል፡፡ ኢባትሎአድ የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠው ወይም 

ገቢ ዕቃዎችን የሚያጓጉዘው በሁለት ዓይነት መንገድ ነው፡፡ ይህም በድርጅቱ 

መርከቦችና ዓለም አቀፍ ኔትወርክ ካላቸው ትላልቅ የመርከብ ድርጅቶች ጋር 

በፈጠረው ትስስርና ውል መሠረት መርከብ በመከራየት ነው፡፡  

 
የኢባትሎአድ መርከቦች ዕቃን የማጓጓዝ አገልግሎት አሰጣጥ ሁኔታ፣ አዲሶቹን ጨምሮ 

አሁን ያሉት 13ቱ መርከቦች ሁለገብ ሆነው የተገነቡ በመሆናቸው የተለያዩ የፕሮጀክት 

ዕቃዎችን፣ ኮንቴይነሮችን፣ ተሽከርካሪዎችን፣ ብረትና ብረት ነክ ዕቃዎችን፣ የማሽነሪ 

እና የፋብሪካ አካላትን ለመጫን የተሰሩ ናቸው፡፡ 

 
ሙሉ በሙሉ ኮንቴይነር የመጫን አቅማቸው አነስተኛ ስለሆነና አዋጭም ስለማይሆን 

ኮንቴይነሮች በአብዛኛው በሌሎች ዕቃዎች ላይ በማሟያነት ይጫናሉ፡፡ በዚሁ 

ምክንያት በኮንቴይነር ጭነት ገበያ ውስጥ የመርከቦቻችን የገበያ ድርሻ ከ15 በመቶ 

በታች ነው፡፡ አዳዲስ የተገነቡት ሰባቱ ዕቃ ጫኝ መርከቦች ወደ ሥምሪት መግባታቸው 

በርካታ ለውጦች እንዲመጡ ምክንያት ሆነዋል፡፡ ይኸውም አነስተኛ የመጫን አቅም 

የነበራቸውን መርከቦች በትላልቆቹ በመተካት እንዲሁም አዲሶቹንና ነባሮቹን 

በማጣመር የተሻለ ሥምሪት ማከናወን ተችሏል።  

 

በሕንድ መሥመር ሁለት፣ በመካከለኛው ምሥራቅ ሦስት፣ በቻይናና ሩቅ ምሥራቅ 

አምስት፣ አዲስ መሥመር በመክፈት ወደ ጥቁር ባህር (ቱርክና ዩክሬን) ሦስት 

መርከቦችን በማሰማራት የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ተችሏል፡፡ ከቱርክና ዩክሬን 

መሥመር ከፋብሪካ አካላትና የፕሮጀክት ዕቃዎች በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የአርማታ 

ብረትና ሌሎች ለብረት ፋብሪካዎች ግብዓት የሚሆኑ ጥሬ ዕቃዎችን ያጓጉዛሉ፡፡   

 

ከቻይናና ሩቅ ምሥራቅ አገሮች እስከ 3ዐ ቀናት ይወስድ የነበረው ዕቃ የማንሳት 

ሁኔታ (እስከ ሁለት ወራት የነበረው የምልልስ ጊዜ) በአሁኑ ወቅት በአማካይ በ15 

ቀናት ውስጥ ዕቃዎችን ለማንሳት ተችሏል፡፡  
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በሕንድ መሥመርም ከ15 እስከ 30 ቀናት ይወስድ የነበረው ከ10 እስከ 15 ቀናት ዝቅ 

ብሏል፡፡ ከመካከለኛው ምሥራቅ ከ7 እስከ 10 ቀናት ባሉት ጊዜያት ውስጥ መርከቦችን 

በመላክ ዕቃ ማንሳት ተጀምሯል፡፡ ይህንኑ መሻሻል ተከትሎ ቀደም ሲል ይሰማ 

የነበረው "ዕቃ ዘገየብን፣ ተከፍሎ ለምን ይጫናል፣ አንድ ላይ ይምጣልን፣ ቅደም 

ተከተል እየተጠበቀ አይደለም" የሚሉት ቅሬታዎች ትርጉም ባለው ደረጃ ቀንሰዋል፡፡  

 

ያም ሆኖ ከድርጅቱ መርከቦች ሥምሪት ጋር በተያያዘ ያልተሻገርናቸው ችግሮች 

መኖራቸው ሳይዘነጋ ማለት ነው፡፡ በተለያዩ ምክንያቶች መርሀ ግብር ያለመጠበቅ 

ክፍተት አልፎ አልፎ ድርጅቱን ያጋጥማል፡፡ ለመርከቡ ሙሉ ጭነት ለማግኘት ሲባል 

አስቀድሞ የተመዘገቡ ዕቃዎችን ለተወሰኑ ቀናት የማቆየት ሁኔታዎችም ይኖራሉ፡፡ 

ባዶ ኮንቴይነርና ልዩ ኮንቴይነር በወቅቱ ማቅረብ ላይ የአቅም ውሱንነቶችም አሉ፡፡ 

  

አንዳንድ ደንበኞች ዕቃ ካስመዘገቡ በኋላ መርከቧ በምትደርስበት ጊዜ አቅራቢው 

በወቅቱ ዕቃ ማቅረብ ሳይችል ሲቀር እስኪቀርብ የመጠበቅ ሁኔታ ያጋጥማል፡፡  

 

መርከቧ ከሁለት እና ሦስት ወደቦች ዕቃ እንድትጭን ከተሰማራች በኋላ በጉዞ ላይ 

እያለች ከአንድ ወይም ሁለት ወደቦች በቂ ጭነት ካገኘች በቀሩት መደቦች ላይ ያለው 

ዕቃ ቀጣይ መርከብ እንዲጠብቅ የሚሆንበት ጊዜ አለ፡፡ አንዳንድ ደንበኞች 

መርከቦቻችን ከማይሄዱበት ወደቦች ዕቃ እንዲነሳላቸው ካስመዘገቡ በኋላ ከሌሎች 

መርከብ ድርጅቶች ጋር የማመቻቸት ሥራ ተሰርቶ እስኪጫን ድረስ የተወሰነ ጊዜ 

ሲወስድ፣ ለነዚህ ዓይነት ደንበኞች ብዙውን ጊዜ በሌላ መርከብ በራሱ መንገድ 

እንዲያስመጣ  ይደረጋል፡፡  

 

ከትራንዚት ጊዜ አኳያ የኢባትሎአድ መርከቦች አፈፃፀም ከላይ በተጠቀሱት 

ምክንያቶች የጉዞ መርሀ ግብር ያለመጠበቅ ችግሮች አልፎ…አልፎ የሚያጋጥም 

ቢሆንም መርከቦቹ የተሟላ ጭነት አግኝተው ከጫኑ በኋላ ወደ ጅቡቲ ቀጥታ ጉዞ 

የሚያደርጉ በመሆኑ የትራንዚት ጊዜ አፈፃፀማቸው ተቀባይነት ባለው ደረጃ የሚመደብ 

ነው፡፡  
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ከታማኝነትና የዕቃዎች ደህንነት አንፃር የደንበኛ አገልግሎት እርካታ አንዱና ቁልፍ 

መለኪያ ከፍተኛ ገንዘብ የወጣባቸው ዕቃዎችን ድርጅቱ በተረከበበት አኳኋን ሳይጠፉ፣ 

ሳይጎድሉና ይዘታቸው ሳይቀይሩ ማስረከብ የመቻል ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ ረገድ መጠነኛ 

የሆኑ ጉዳቶች በአንዳንድ ዕቃዎች ላይ ከማጋጠሙ በስተቀር የዕቃ መጥፋትና 

የሥርቆት ድርጊቶች ከቁጥር የሚገቡ አይደለም፡፡ ስለዚህ ኢባትሎአድ በደንበኞች 

ዘንድ ያለው ጥሩ ስምና ታማኝነት የድርጅቱ ትልቁ እሴት ተደርጎ ሊታይ ይችላል፡፡  

 

በኪራይ መርከቦች ዕቃን የማጓጓዝ ሁኔታን በተመለከተም በኮንቴይነር ታሽጎ በድርጅቱ 

አማካይነት ወደ አገር ከሚጓጓዙት ኮንቴይነሮች ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው በኪራይ 

መርከቦች በመጠቀም ነው፡፡ በተቃራኒው ከኮንቴይነር ውጭ በብትን መልክ 

ከሚመጣው ብሬክ በልክ ዕቃዎች ደግሞ ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነውን ዕቃ የሚጓጓዘው 

በድርጅቱ መርከቦች ነው፡፡ ድርጅቱ ከ225 በላይ ከሚሆኑ የተለያዩ ወደቦች የገቢ ዕቃ 

የጭነት አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው፡፡  

 

ይህንኑ የሚያስተባብሩና የሚያቀናጁ 40 የሚሆኑ የመርከብና የካርጎ ወኪሎች ወይም 

ኤጀንቶች አሉ፡፡ ከአንድ ኮንቴይነር ጀምሮ አነስተኛ ዕቃዎችን የሚያስመጡ በርካታ 

አስመጪዎችን በመወከል ከተለያዩ ጥጋ ጥጎችና ወደቦች ገቢ ዕቃዎችን አቀናጅቶ 

በመርከብ የማጓጓዝ አገልግሎት መስጠት ፈታኝና ትልቅ ቅንጅት የሚጠይቅ ሥራ 

ነው፡፡  

 

ድርጅቱ የገነባው የመርከብ ጭነት ማጓጓዝ አቅም ዝቅተኛ በመሆኑ ይህን አገልግሎት 

በተሻለ ደረጃ ከመስጠት አንፃር የነበረው አማራጭ ከትላልቅ ዓለም በአቀፍ የመርከብ 

ኩባንያዎች ጋር የቅንጅት አሠራር በመፍጠርና ሰፊ ኔት ወርክ በመጠቀም የኮንቴይነር 

ዕቃዎችን ከተለያዩ አገሮችና ወደቦች የማጓጓዝ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል፡፡ 

 
የአሥመጪዎችን ካርጎ ኮንሰሊዴት በማድረግና የመደራደር አቅም በመፍጠር እነዚህ 

የመርከብ ኩባንያዎች ለተራው ሰው ከሚያስከፍሉት መደበኛ ታሪፍ ያነሰ ዋጋ 

በተለይም በርከት ያሉ የኮንቴይነር ዕቃዎች ከሚመነጭባቸው ወደቦች የተሻለ ዋጋና 



 

8 

 

ያጠረ የትራንስፖርት ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግና ከሦስት እስከ ስድስት 

ወራት የሚቆይ ውል በመግባት ለደንበኞች አገልግሎት በመስጠት ላይ ነው፡፡ በዚህ 

ረገድም በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ወደ ደንበኛውና ወደ ኢኮኖሚው 

እንዲተላለፍ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡  

 
 

ሠንጠረዥ 1. ከኢባትሎአድ ጋር በቅንጅት የሚሰሩ ዓለም አቀፍ የመርከብ 
ኩባንያዎች   

ዝርዝር መረጃ 

ተ/ቁ የመርከብ ስም ያለው የመርከብ 
ብዛት 

ያላቸው አቅም 
/TEU/ 

1  Maersk  577 2,619,000 
2  CMA/CGM  425 149,900 
3  Ever Green  202 818,000 

4  PIL  175 375,000 
5  APL  122 642,000 
6  WEC Line  NVOCC - 
7 Sefmarine  maersk - 
8 Messina 14  
9  ESL  13 16,484 

 
እነዚህ ድርጅቶች በሚሰጡት ዋጋና ተያያዥ አገልግሎት በሁሉም ማስጫኛ ወደቦች 

ከ1 እስከ 3 ደረጃ እየተሰጣቸው የአንደኛው ድርጅት መርከብ ባይኖር እንኳን 

በሁለተኛው ድርጅት አማካይነት ዕቃው እንዲነሳ ይደረጋል፡፡ የመርከብ ድርጅቶቹ 

መምረጫ መሥፈርትም ያላቸው የመርከብ ብዛት (አቅም)፣ የሚሸፍኗቸው ወደቦች 

ብዛት፣ የፍሬት ዋጋ፣ የትራንዚት ጊዜ፣ የኮንቴይነር አቅርቦት፣ የዲሜሬጅ አከፋፈልና 

የክሬዲት ሁኔታን ያገናዘበ ነው። 


