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የስኬት ታንኳ ቀዛፊው!! 
ክፍል ሁለት እና የመጨረሻ 

ዛጎል 04/23/14 

 

የባህር ትራንስፖርት የጭነት ዋጋን በተመለከተም በባህር የሚጓጓዘው ጭነት የፍሬት ዋጋ 

እንደ የዕቃው ዓይነትና ብዛት፣ በወደቦች መካከል ባለው ርቀትና ሌሎች ሁኔታዎች ላይ 

የሚመሰረት ነው፡፡ የዓለም የነዳጅ ዋጋና የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ሁኔታ አጠቃላይ 

የዋጋውን አቅጣጫ የሚወስኑ ጉዳዮች ናቸው፡፡ የኮንቴይነር ዕቃዎች የፍሬት ዋጋ 

በኮንቴይነሮቹ ዓይነትና ብዛት ላይ የሚመሰረት ነው፡፡  

 

በዚህም ባለ 20 እና 40 ጫማ ኮንቴይነሮች በውስጣቸው ምንም ይጫኑ ምን (ከአደገኛ 

ካርጎ ውጭ) አንድ ዓይነት ዋጋ ይጠየቃል፡፡ የ20 እና የ40 ጫማ ኮንቴይነር ዋጋ 

የሚይለያይ ሆኖ በአንድ ባለ 2ዐ ኮንቴይነር ውስጥ አምስት ቶን በሌላኛው ደግሞ 2ዐ ቶን 

ዕቃ ከተመሳሳይ ወደብ ቢጫን የፍሬት ዋጋው ተመሳሳይ ነው፡፡ 

 
የብትን ደረቅ ዕቃዎች የጭነት ዋጋ እንደየዕቃው ዓይነትና መጠን እንዲሁም ብዛት 

የሚወሰን ነው፡፡ ተመሣሣይነት ያላቸው ዕቃዎች ግን በየጊዜው የሚከለስና ወጥነት ያለው 

የጭነት ዋጋ ተተምኖላቸው ይሰራል፡፡ ኢባትሎአድ የሚያስከፍለው የባህር ትራንስፖርት 

ዋጋ ባለፉት ሦስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ የገበያ ሁኔታን በተከተለ አኳኋን በየጊዜው ቅናሽ 

እየተደረገ ቆይቷል፤ ለአብነት ያህል የዋና ዋና ወደቦች የጭነት ዋጋ እንዲህ መመልከት 

ይቻላል፡፡  

 

የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓተ ትግበራ አፈፃፀም ባለፉት ረዥም ዓመታት 

ከተለያዩ አገሮች ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎች በተለምዶ ዩኒ ሞዳል ተብሎ 

በሚታወቀው የጉምሩክ የትራንዚት ፈቃድ አሰጣጥ ሥርዓት መሠረት ሲስተናገድ 

ቆይቷል፡፡ ለዚህ የጉምሩክ ትራንዚት ፈቃድ አሰጣጥ ሥርዓት ዋነኛ ታሳቢ የሆነው ጉዳይ 

ገቢ ዕቃዎች ወደ ኢትዮጵያ ክልል ከመግባታቸው በፊት የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ 

ሊከፈልባቸው እንደሚገባ ግዴታ ተደርጎ በመወሰዱ ነው፡፡  
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ይህንኑ ተከትሎ የትራንዚት ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት አስመጪዎች ኦሪጅናል 

የማስጫኛ ሰነድ ከባንኮች ለማስለቀቅ የፍሬት አገልግሎት ዋጋ ለመክፈል ግዴታ ነበር፡፡  

ከዚያ በኋላ ደግሞ የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ መክፈል ስለሚጠበቅባቸውና የሚጠይቀው 

ገንዘብና ጊዜ በድምሩ ረዥም በመሆኑ ዕቃዎች በጅቡቲ ወደብ ላይ እንዲቆዩ፣ 

እንዲከማቹና ለተለያዩ ወጪዎች እንዲዳረጉ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ 

 
መልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት ከላይ የተመለከተውን በሌላ የአሠራር ሥርዓት 

በመተካት ማንኛውም የጉምሩክ፣ የባንክና የሌሎች ተቋማት ግዴታዎች በአገር ውስጥ 

እንዲፈፀሙ፣ የጅቡቲ ወደብ ቆይታ እንዲያጥርና ወጪዎችም እንዲቀነሱ የሚያስችል 

ህጋዊ ማዕቀፍ እንዲኖረው ተደርጎ የተዘረጋ ልማታዊ የሎጂስቲክስ ሥርዓት ነው፡፡  

 

ይህ ሥርዓት ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ በመንግሥት ገቢ ዕቃዎች ላይ በሙከራ ደረጃ ሲፈተሽ 

ከቆየ በኋላ የተመዘገበውን አበረታች ውጤት መነሻ በማድረግ ከ2004 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ 

በኮንቴይነር ታሽጎ ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ ዕቃዎችና ክብደታቸው ከሦስት ቶን በታች 

በሆኑት ተሽከርካሪዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግ ሆኗል፡፡ በዚሁ 

በመንግሥት በተሰጠው መመሪያ መሠረት ሙከራ ተደርጎ ለመጀመሪዎቹ ስድስት ወራት 

ያህል የተለያዩ ችግሮች በመከሰታቸው ከፍተኛ ጉዳት አጋጥሞ ነበር፡፡  

 

የችግሩን ምንጭ በመለየት ለመፍታት በተደረገው ጥረትም የተለያዩ የመፍትሄ 

አቅጣጫዎች ተቀምጠው በተወሰዱ እርምጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል እየታየ ነው፡፡ 

ከደንበኞችም ይህንኑ በማረጋገጥ ይበልጥ መሻሻል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ 

እየተሰራ ይገኛል፡፡  

 

ደረቅ ወደቦችን በተለያዩ አካባቢዎች የመገንባትና አገልግሎቱን የማስፋፋት ሥራዎች 

አፈፃፀምን በተመለከተም የመልቲ ሞዳል ሥርዓቱን ለመተግበር መሟላት ካለባቸው 

መሠረተ ልማቶች መካከል የኮንቴይነር ማከማቻና ማቆያ ደረቅ ወደብ መገንባት ወሣኝ 

ሥራ ነበር፡፡ 
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በወቅቱ የመልቲ ሞዳል ዕቃ ማከማቻ ደረቅ ወደብ ተደርጎ የተሰየመው የሞጆ እና የሰመራ 

ደረቅ ወደብ ብቻ ነበር፡፡ የሞጆ ደረቅ ወደብን በዘመናዊ መንገድ እንዲያደራጅና 

የመሠረተ ልማት ግንባታ፣ የአሠራር ሥርዓትና የሰው ኃይል ዝግጅት ሥራዎችን 

በኃላፊነት እንዲያከናውን የማኔጅመንት ኮንትራት የተሰጠው ስቴደር ግሩፕ የተሰኘው 

የሆላንድ ኩባንያ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ የተፈለገውን ለውጥ ማምጣት ባለመቻሉ 

የተገባው ውል ተቋርጦ ሥራው በደረቅ ወደብ ድርጅት በኩል እንዲቀጥል ተደርጎ ነበር፡፡  

 

የደረቅ ወደብ ድርጅትም ከሦስት ዓመታት በላይ ዕድሜ ያልነበረው በመሆኑ በዚህ ረገድ 

የፈጠረው የውስጥ ተርሚናል አቅም ግንባታ አነስተኛ ነበር፡፡ የተርሚናል ግንባታ 

ቴክኖሎጂ አዲስ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የግንባታ መጓተት ችግር አጋጥሞ ስለነበር በ2004 

አጋማሽ ላይ ለአገልግሎት ተዘጋጅቶ የነበረው ተርሚናል ስፋት በአንድ ጊዜ 3 ሺህ 400 

ኮንቴይነሮችን የሚይዝ አራት ሔክታር ብቻ ነበር፡፡ ወደ ሁለት ሔክታር የሚሆን ቦታ 

በቀይ አሸዋ ተደልድሎም ነበር፡፡ 

 
የኮንቴይነር ማውረጃ፣ መጫኛና ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀሻ ማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች በጣት 

የሚቆጠሩ ከመሆናቸውም በላይ ብዙዎቹ ስቴደር ግሩፕ ያመጣቸው አሮጌ ማሽነሪዎችና 

የኪራይ መሣሪያዎች እንዲሁም ለጉምሩክ የዕቃ ማስፈተሻ አገልግሎት የሚውሉ ሁለት ባለ 

200 ካሬ ሜትር መጋዘኖች ብቻ ነበሩ፡፡ ይህንን ያልተሟላ ዝግጅትና አቅም በመያዝ ነበር 

ሥርዓቱን ወደ ሙሉ ትግበራ ለማሸጋገር ሙከራ የተደረገው፡፡  

 

በሞጆ ደረቅ ወደብ በሁለተኛው ዙር የተጀመሩ 11 ሔክታር ተርሚናልና ሌሎች መሠረተ 

ልማት ግንባታዎችና በገላን ከተማ አስተዳደር ክልል በቀድሞ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ 

የተጀመረውን የኮንቴይነር ተርሚናል ግንባታ እንዲፋጠን በማድረግና በመቀሌ፣ 

በኮምቦልቻ እና በድሬዳዋ እንዲሁም በኮሜት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ግቢ 

ተጨማሪ ቦታዎችን በመከራየት ኮንቴይነሮችን ለመቀበልና ለማስተናገድ ጥረት 

ተደርጓል፡፡ በዚሁ መሠረት ባለፉት ሁለት ዓመታት የደረቅ ወደብ አቅምን ለማሳደግ 

በተደረገው ርብርብ የተፈጠረው አቅምና የተስተናገደው የዕቃ መጠን አበረታች ተስፋ 

የሚሰጥ ነው፡፡ የውጭ ገበያን መሠረት አድርገው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ 

ባለሀብቶች ምርታማነታቸውን አጎልብተው በጥራትና በዋጋ ተወዳዳሪ ለመሆን 
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የሚያደርጉትን ጥረት ጨምሮ በውጭ ገበያ አሸናፊ እንዲሆኑ ቀጣይነት ባለው መልኩ 

መምራት የሚያስችላቸው ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮላቸዋል፡፡ በተለይም በማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪና በኤክስፖርት ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የተሟላ የሎጀስቲክስ እገዛ ማድረግ 

ግድ ነበርና ይኸው ተፈጽሟል፡፡  

 

ይህ ሲሆን ብቻ ነው በአገሪቱ የተጀመረው የኢንዱስትሪያላይዜሽን ግብ ሊሳካ የሚችለው፡፡ 

ከዚህ አንፃር ለነዚህ ባለሀብቶች ከሚደረግላቸው ድጋፎች አንዱ የሎጂስቲክስ አገልግሎት 

ቀልጣፋና ተወዳዳሪ እንዲሆን ማስቻል ነው፡፡ ይህንኑ መነሻ በማድረግና በብሔራዊ 

ኤክስፖርት አስተባባሪ ኮሚቴ በሚሰጡ አቅጣጫዎች መሠረት ልማታዊ ባለሀብቶች ልዩ 

የሎጂስቲክስ አገልግሎት እንዲያገኙ በኢባትሎአድ በኩል ጥረት በመደረግ ላይ ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅትም በሁለት ዓይነት መንገድ ለባለሀብቶቹ ድጋፍ እየተሰጠ ይገኛል፡፡ 

 
በባህር ትራንስፖርት ዘርፍ እየታዩ ካሉ ለውጦች መካከል ከፍተኛ የመጫን አቅም 

ያላቸው ሰባቱ አዳዲስ መርከቦች ወደ ሥምሪት መግባታቸው የፕሮጀክትና ብትን ደረቅ 

ዕቃዎችን፣ ተሽከርካዎችንና ማሽነሪዎችን የጭነት ትዕዛዝ ከተሰጠበት ጀምሮ ከ7 እስከ 15 

ቀናት ጊዜ ውስጥ ማንሳት ተችሏል፡፡ ከዚህ በፊት ዕቃዎች በማስጫኛ ወደቦች ላይ ከወር 

በላይ ተራ የሚጠብቅበትና በተበጣጠሰ ሁኔታ የሚጫንበት አሠራር ተቀርፏል፡፡ ልዩ 

ትኩረት የሚሹ የፕሮጀክቶች ዕቃዎችንና ወታደራዊ ካርጎዎችን በሚፈለገው ጊዜና ጥንቃቄ 

ለማጓጓዝና ለማምጣት የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል፡፡ አገልግሎትም እየተሰጠ ይገኛል፡፡  

 

በማኑፋክቸሪንግና በወጪ ንግድ ዘርፍ የተሠማሩ ባለሀብቶች በተለየ ሁኔታ ድጋፍ 

የሚያገኙበት አሠራር ተመቻችቶ በአማራጭ እንዲስተናገዱ ተደርጓል፡፡ በዚህም ከዚህ 

ቀደም ይቀርቡ የነበሩ ቅሬታዎች ቀንሰዋል፡፡ ለመርከቦቻችን አስተማማኝ ጥበቃ በመደረጉ 

በኤደን ባህረ ሰላጤ የተፈጠረው የባህር ላይ ውንብድና በአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ  ተፅዕኖ 

እንዳያስከትል መልካም ሥራ ተሰርቷል፡፡ በባህር ማጓጓዣ ፍሬት ዋጋ ላይ ባለፉት ሦስት 

ዓመታት ቅናሽ እየደተረገ የመጣ በመሆኑ የሎጂስቲክስ ወጪዎችን ከመቀነስ አኳያ 

መሻሻሎች ታይተዋል፡፡  
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አስመጪዎች የተረከቡትን ኮንቴይነር ከተፈቀደላቸው ጊዜ በላይ ሲያቆዩ በየዕለቱ ይከፈል 

የነበረው ኮንቴይነር ዲመሬጅ የባለ 2ዐ ጫማ ኮንቴይነር ከአሥር ዶላር ወደ ስድስት 

ዶላር፣ የባለ 4ዐ ጫማ ኮንቴይነር ከ15 ዶላር ወደ 11 ዶላር ዝቅ ተደርጓል፡፡   

አፈጻጸሙም ከጅቡቲ የሠላሳ ቀናት፣ ከየብስ ወደቦች የ15 ቀናት ነፃ ጊዜ ከተሰጠ በኋላ 

ነው፡፡ 

 
የባህር ማጓጓዣ ዋጋ የሚሰበሰበው አገልግሎቱ ከተሰጠ በኋላ በአገር ውስጥ ባንኮች 

አማካይነት በመሆኑ ለደንበኛው ለዘጠኝ ወራት የዱቤ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከመደረጉ በላይ 

የውጭ ምንዛሪን በመቆጣጠር ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ አስገኝቷል፡፡ በመልቲ ሞዳል 

ትራንስፖርት አፈፃፀም ላይ የታዩ ለውጦችን በተመለከተም ባለፈው ሁለት ዓመት ጊዜ 

ውስጥ በዚህ ዘርፍ ተፈጥሮ የነበረውን አሳሳቢ ሁኔታ ለማስተካከልና በቀጣይ ደግሞ የተሻለ 

አገልግሎት ለመስጠት በተደረገው ርብርብ መሻሻሎች ታይተዋል፡፡ የመልቲ ሞዳል 

ትራንስፖርት ሥርዓት አደናቃፊ ከመሆን ወጥቶ ሊያሰራ የሚችል ውጤታማና ልማታዊ 

ሥርዓት መሆኑን የሚያረጋግጥ እንዲሆን በማስቻል የትራንዚት ጊዜንና ወጪን በመቀነስ 

ትርጉም ያለው ውጤት ተመዝግቧል፡፡  

 
የኮንቴይነሮች የጅቡቲ ወደብ ቆይታ በአማካይ ከነበረበት 40 ቀናት ወደ አንድ ሣምንት 

ማውረድ ተችሏል፡፡ በዚህም መሠረት ኮንቴይነሮች ለተጨማሪና አላስፈላጊ የወደብ ክፍያ 

ሳይጋለጡ ማንሳት ተችሏል፡፡ በዚህም ለጅቡቲ ወደብ ይከፈል የነበረውን የውጭ ምንዛሪ 

ማዳን ተችሏል፡፡ ዕቃዎችን ለሚፈለጉበት ዓላማ በወቅቱ እንዲደርሱ ለማድረግ በቀጣይ 

አቅምን ባገናዘበ መልኩ አሠራሩን ማስፋት ያስፈልጋል፡፡  

 

በመልቲ ሞዳል ሥርዓት የሚስተናገደውን የኮንቴይነር ዕቃዎች የማጓጓዝ ሽፋን በ2ዐዐ3 

መጨረሻ ከነበረበት አሥር በመቶ በአሁኑ ወቅት ወደ 5ዐ በመቶ ለማድረስ ተችሏል፡፡ 

ከሐምሌ ወር 2004 እስከ የካቲት 2006 ዓ.ም በመልቲ ሞዳል ሥርዓት 176 ሺህ 302 ቲዩ  

ኮንቴይነሮችን እና 9 ሺህ 919 ተሽከርካሪዎችን ለማስተናገድ ተችሏል፡፡  

 

ይህ መጠን በድርጅቱታችን በዓመቱ ከተጓጓዘው ውስጥ 50 በመቶው ነው፡፡ ወደ አገር 

ውስጥ በተለያዩ አስመጪዎች ከገባው 1ዐ1 ሺህ 463 ውስጥ ደግሞ 43 በመቶ ድርሻ 

አለው፡፡ አፈፃፀሙ በ2004 ዓ.ም ከ10 በመቶ በታች እንደነበር ይታወሳል፡፡ ከ2ዐዐ4 በጀት 
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ዓመት ሁለተኛ ሩብ ዓመት ጀምሮ ኮንቴይነሮችን በፍጥነት ከጅቡቲ ወደብ ማንሳት 

በመቻሉ በጅቡቲ ወደብ ላይ ተፈጥሮ የነበረው የኮንቴይነር መጨናነቅ በእጅጉ ቀንሷል፡፡  

 

በወደቡ መጨናነቅ ምክንያት ወጪ ዕቃዎች ላይ ይደርስ የነበረው መጉላላትና መዘግየትም 

በዚህ ዓመት የተሻለ ሆኗል፡፡ ከትራንዚት ጊዜ፣ ከመጫንና ማራገፍ ጋር በተያያዘ በአሁኑ 

ወቅት የጭነት ትራንስፖርተሮች ለሚያጓጉዙት ዕቃ የሚመርጡት የመልቲ ሞዳል 

ኮንቴይነር ጭነትን ሆኗል፡፡ ጭነትና ተሽከርካሪን የደላላ እጅ ሳይገባበት በቀጥታ 

ማገናኘት አላስፈላጊ ወጪን ለማስቀረትም ከማስቻሉም በላይ ለተሽከርካሪዎች ምልልስ 

መጨመር አስተዋፅኦ በማድረግ የትራንስፖርት ሥርዓቱን በተደራጀና በሥርዓት 

እንዲመራ አስችሏል፡፡  

 
የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት ከፍ ባለ ሽፋን ተግባራዊ ከተደረገበት ከ2ዐዐ4 

አጋማሽ ወዲህ ከጅቡቲ አዲስ አበባ ይጠየቅ የነበረው የትራንስፖርት ታሪፍ ጭማሪ 

ሳያስከትል ከ95-1ዐዐ ብር በኩንታል ባለበት እንዲቆይ ተችሏል፡፡ ኢባትሎአድ 

ከትራንስፖርት ኦፕሬተሮች ጋር ባደረገው ድርድር ከህዳር ወር 2ዐዐ6 ጀምሮ አዲስ 

የትራንስፖርት ሥርዓት ተግባራዊ በመደረጉ በተለይም በመንግሥት በኩል ለሚገቡ ብትን 

ጭነቶች ስድስት በመቶ ቅናሽ እንዲኖር ተደርጓል።  

 

ይህ አሠራር ገበያን በማረጋጋት ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ይታመናል። ሌሎችም 

ዕቃዎች ይህንኑ ተመን መነሻ ባደረገና ተቀራራቢ በሆነ ታሪፍ እንዲሰሩ በአሁኑ ወቅት 

ኮንቴይነርና ሌሎች ብትን ዕቃዎች በኩንታል በብር 91 ወደ አዲስ አበባ እየተጓጓዘ ነው፡፡ 

የሌሎች ጭነቶች ዋጋ ግን ከዚህ የጨመረ እስከ 105 ብር ይደርሳል፡፡ 

 
የዌይቨር ፈቃድ የተሰጣቸው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ባለሀብቶችን ጨምሮ በርካታ 

አስመጪዎች የአሠራሩን ተመራጭነት እየተገነዘቡ መጥተዋል፡፡ አንዳንድ መሻሻል 

ያለባቸው ጉዳዮችንም በመለዬት ለቢሮው አቅርበዋል፡፡ የጉምሩክ ፈቃድ ለተሰጣቸው 

ልማታዊ ባለሀብቶች የበር ለበር አገልግሎት መስጠት መጀመሩም ውጤት እያስገኘ 

መጥቷል፡፡ ማዳበሪያን ጨምሮ በብትን መልክ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ዕቃዎች ከዕቅድ 

ዝግጅት ጀምሮ ከሚመለታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ በመሆኑ ዕቃዎች ወደብ 
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ላይ በመቆየት ለአላስፈላጊ ወጪ ሳይጋለጡና የወደብ መጨናነቅ ሳያስከትሉ ፈጥኖ 

ለማጓጓዝ  የሚያስችል አሠራር  ተግባራዊ ሆኗል፡፡ 

 
በሌሎች ተቋማትና የግል ድርጅቶች የማይሰጡ አገልግሎት ለበርካታ ደንበኞች በብቸኝነት 

የሚሰጥ ተቋም ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ከሥነ-ምግባርና ከኪራይ ሰብሰሳቢነት ተግባር የፀዳ 

አገልግሎት ለማቅረብ የሚያስችል አመለካከት የመገንባት ሥራ በስፋት መሥራትን 

የሚጠይቁ ሁኔታዎች አሉ፡፡ የአመራሩ እና የሠራተኛው የክህሎት ክፍተትን መሙላት 

የሚያስችል በዕቅድ ላይ የተመሠረተ ሥራ መከወንን በተመለከተ ከዚህ አኳያ ቅድሚያ 

የተሰጣቸው ጉዳዮች አሉ፡፡ 

 
ከነዚህም መካከል ሚናውን በአግባቡ የተገነዘበና ስብዕና ያለው አመራር በሁሉም እርከን 

ቀጣይነት ባለው ሁኔታ መገንባት፣ የክህሎት ክፍተቱንም ደረጃ በደረጃ መፍታት ላይ 

ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ ከዚህም ጋር ደረቅ ወደቦችን የማስተዳደርና በውስጡ የሚሰጡ 

አገልግሎቶች በዘመናዊ አሠራር እንዲደራጁ ማድረግ እንዲሁም ሙያተኞችን በተለያዩ 

የሙያ መስኮች በአገር ውስጥና በውጭ አገር ማሰልጠንና የማብቃት ጉዳይም ትኩረት 

የሚሰጠው ሆኗል፡፡ የባህር ላይ ሠራተኞችን ከደመወዝ ጥቅማ ጥቅምና አስተዳደራዊ 

ጉዳዮች በጥናት መመለስ ያስፈልጋል፡፡ 

 
በአገር ውስጥ በተለይም የሞጆ ደረቅ ወደብ የተሟላ አቅርቦት እንዲኖረው የተጀመሩ 

ግንባታዎችን ማፋጠን፣ በዝግጅት ላይ ያሉትን ፈጥኖ ወደ ግንባታ እንዲሸጋገሩ ማድረግ 

በተቀመጠው ማስተር ፕላን መሠረት የመሠረተ ልማት ግንባታውን በስፋት ማካሄድ 

ሌላው ትኩረት የተሰጠው ነው፡፡ በጅቡቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትና በአገር ውስጥ ደረቅ 

ወደቦች የአገልግሎት ቅልጥፍናና ውጤታማነት ለማረጋገጥ እንዲቻል በዕቅድ የተያዙ 

መሣሪያዎች ግዥ ማፋጠን ሌላው ዐቢይ ተግባር ነው፡፡ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ መምሪያ ድርጅቱ ተዋህዶ እንደገና የተደራጀ ቢሆንም አገልግሎት አሰጣጡን 

የሚደግፍ የመረጃ አያያዝና አጠቃቀም ላይ የተወሀደ የአይቲ ሲስተም አልተገነባም፡፡ ይህ 

በአይቲ ሲስተም አቅም የሚታየው ክፍተት ቅድሚያ ተሰጥቶ መፈታት ያለበት ጉዳይ 

መሆኑ ከፍተኛ ገንዘብና እውቀት ይጠይቃል፡፡ ከትራንስፎርሜሽን ጥናት ውጤት ጋር 

አያይዞ ለመፈፀም አቅጣጫ ተቀምጦ የጥናቱ ውጤት እየተጠበቀ ነው፡፡ 
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ከደንበኞች እና ከባለድርሻ አካላት የሚነሱ ቅሬታዎች እና አቤቱታዎች ከበፊቱ አንፃር 

የቀነሰ ቢሆንም የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ተከታትሎ ለመፍታት የተጀመረው 

ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው፡፡ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ለመደገፍ የተቀመጡ 

አቅጫዎችን በማጠናከርና ተጨማሪ የድጋፍ ፓኬጅ በመለየት ድጋፍ መስጠት፣ በተለያዩ 

የሎጂስቲክስ የቅንጅት መድረኮች በመሳተፍ ድርጅቱ ድርሻውን ለይቶ የመወጣት፣ 

ለምጣኔ ሀብት እንቅፋት እየሆነ የመጣውን የሎጂስቲክስ ወጪዎች ዙሪያ ዝርዝር ጥናት 

በማድረግ ተቀባይነት ወዳለው ደረጃ ማውረድ ትኩረት የተሰጣቸው ቀጣይ ሥራዎች 

ናቸው፡፡ 

 
ጅቡቲ ወደብ ላይ ዘወትር የሚታየው የዕቃዎች ክምችት በሚወገድበት መንገድ ላይ 

ድርጅቱ በሙሉ ኃላፊነት ብቻውን የሚያጓጉዘው ባለመሆኑ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር 

በቅንጅት መሥራትና የድርሻውን የመወጣት ተግባርም ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ በዚህ ሂደት 

ላይ እያለ ነው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት 

/ኢባትሎአድ/ 50ኛውን ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ የምሥረታ በዓሉን ለማክበር በዝግጅት 

ላይ የሚገኘው፡፡                         

                  
ይህ ወቅት ኢባትሎአድ ለገቢና ወጪ ምርቶቻችን ፈጣን፣ ወጪ ቆጣቢና አስተማማኝ 
የሎጂስቲክስ አገልግሎት ለማቅረብ ቃል ኪዳኑን የሚያድስበት ይሆናል፡፡ መጪው ጊዜ 
ኢባትሎአድ መለያው የሆነውን ፈጣን፣ ወጪ ቆጣቢና አስተማማኝ የሎጂስቲክስ 
አገልግሎት መስጠቱንም በይበልጥ አጠናክሮ የሚቀጥልበት ይሆናል፡፡ ለሎጀስቲክሱ ዘርፍ 
ዓለም ዓቀፍ ተወዳዳሪነት ኢባትሎአድ የጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴም ቀጣይነቱን 
በተግባር ያረጋግጣል፤ ለሰመረ የጭነት ፍሰትም ከወዲሁ ራሱን አሰናድቷል፡፡ ይህን 
በመከወን - የኢትዮጵያ ህዳሴ አብሳሪነቱን በተጨባጭ ያስመሰክራል፡፡ ለግማሽ ምዕተ 
ዓመት የስኬት ታንኳ ቀዛፊው - ኢባትሎአድ!! 
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