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 መ ግ ቢ ያ 

  የመንግስታችን ግቦች በሀገራችን ፈጣን ልማትን ማረጋገጥና ከልማቱም ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ 

እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡  በዚሁም መሠረት ሀገራችን አሁን ካለችበት የድህነት አረንቋ በማውጣት በአጭር 

ጊዜ ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ እንድትሰለፍ ማድረግ ነው፡፡  በዚህ መነሻነት ሀገራችን 

ላለፉት አሥር ተከታታይ ዓመታት ያስመሰዘገበችው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዕድገትን ተከትሎ የገቢና የወጪ 

ዕቃዎችና የሀገር ውስጥ የንግድ እንቅስቃሴ በመጠንና በዓይነት በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ እንደሚገኝና 

ይህ ዕድገት ቀጣይነት እንዳለውም ግልጽ ነው፡፡  በመሆኑም የሀገራችንን የውጭ ንግድ ልማት ለመደገፍ 

መከናወን ካለባቸው ቁልፍ ተግባራት ውስጥ ቀልጣፋና ውጤታማ የሎጅስቲክስ ሥርዓት መዘርጋት ነው፡፡  

በሌላ በኩል የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ውጤታማነት መለኪያ በሆኑት ከሎጅስቲክስ ጊዜና ወጪ 

አንጻር ሲመዘን በእጅጉ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡  በትራንዚት ጊዜ፣ በዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ፣ 

በመርከቦች የወደብ ላይ ቆይታ፣ ጭነት ከወደብ በማንሳት አቅምና በመሰል የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም 

መለኪያዎች በማንኛውም መስፈርትና በብዙ መልኩ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙና ዘርፈ-ብዙ ጉዳት 

እያስከተሉ ያሉ ናቸው፡፡  ስለሆነም ይህ የሎጅስቲክስ ሥርዓትን ትራንስፎርም ለማድረግ የሚያስችል በጥልቅ 

ጥናት በተሟላ የመረጃና የችግሮች ትንታኔ ላይ (Comprehensive and Holistic Diagnosis)  የተመሠረተ 

ብሄራዊ የሎጅስቲክስ ስትራተጂ ማዘጋጀትና በተቀናጀ መልኩ መተግበር አማራጭ የሌለው ግዴታ ነው፡፡  

በዚሁም መሠረት ይህ ብሄራዊ የሎጅስቲክስ ስትራተጂ ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡ 

የስትራተጂክ ሰነዱ በሶስት ክፍሎች የተደራጀ ነው፡፡ ክፍል አንድ የስትራተጂው መነሻዎችና አስፈላጊነት፣ 

ከሌሎች የሀገሪቱ ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች ያለው ትስስር፣  የሰነዱ  አደረጃጀት የቀረበበት  ነው፡፡   

በክፍል ሁለት ከሎጅስቲክስ መሠረታዊ የአፈጻጸም መለኪያዎች በመነሳት በሀገራችን የሎጅስቲክስ 

ሥርዓት በተጨባጭ ያሉት ክፍተቶችና ችግሮች እንደዚሁም የችግሮቹ ዋና ዋና መንስኤዎች የተዳሰሱበት 

ነው፡፡  በክፍል ሶስት የብሄራዊ ሎጅስቲክስ ስትራተጂ ራዕይ፣ ዓላማና ግቦች፣ እንደዚሁም ዓላማና ግቦቹን 

ለማሳካት የሚያስችሉና በሥርዓቱ ዙሪያ የተዳሰሱትን መሠረታዊ ክፍተቶች ማስተካከል የሚያስችሉ 

ስትራተጂዎች፣ ንዑሳን ስትራተጂዎችና የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions) የቀረበበት ነው፡፡ 
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 ክፍል አንድ 

1. የብሄራዊ ሎጅስቲክስ ስትራተጂ መነሻዎችና አስፈላጊነት 

የብሄራዊ ሎጅስቲክስ ስትራተጂ (National Logistics Strategy – NLS):- 

• መነሻዎችና አሰፈላጊነት 

• ስትራተጂው ከአገራዊና የሴክተሮች ፖሊሲዎች ጋር ያለው ትስስር 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

1.1. የስትራተጂው መነሻዎች 

ብሄራዊ የሎጅስቲክስ ስትራተጂን ለማዘጋጀት በዋናነት አራት ጉዳዮች እንደመነሻ 

ተወስዷል፡፡   

እነርሱም፡- 

1.1.1. የሀገራችን ልማት ለመደገፍ 

በሀገራችን እየተመዘገበ ያለው የኢኮኖሚ ዕድገት ፈጣን ነው፡፡  ፈጣን ብቻ ሳይሆን 

ቀጣይነትም ያለው ነው፡፡  ቀጣይነት ያለው ልማት ለማረጋገጥ ደግሞ ሎጅስቲክስ ቁልፍ ሚና 

አለው፡፡  ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገትን ለማስቀጠል ዘርፈ-ብዙ እንቅስቃሴ እያደረገች 

ሲሆን፣ በዚህም ኢንቨስትመንትን ለመሳብ የሚያስችሉ በርካታ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥሯል፡፡  

በሌላ በኩል በሀገራችን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ የተሳበ የውጭ ኢንቨስትመንት የሎጅስቲክስ 

ሥርዓታችን እንቅፋትና ትልቁ የስጋት ምንጭ እየሆነ መጥቷል፡፡ 

በዚህም ሎጀስቲክስ የልማት ማነቆ የመሆን ዕድሉ ሰፊ እየሆነ ነው፡፡ 

ስለሆነም የሎጅሰቲክስ ሥርዓታችን መገለጫ የሆኑትና በማንኛውም መስፈርት ተቀባይነት 

የሌላቸው ዝቀተኛ የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም ደረጃዎች ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የሎጅስቲክስ 

ሥርዓታችን ከልማት ማነቆነት ተላቆ ሀገራችን ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እንድትሆን 

ከሚያደርጉት ሁኔታዎች (factors) አንዱ እንዲሆን  የማድረግ ተግባር ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡ 

የሀገራችን የሎጅስቲክስ የችግር መገለጫዎች ከሆኑት መካከል የዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ 

ከፍተኛነት ወደር የለሽ ነው፡፡  የውጭ ንግዳችን የሚያጓጉዙ መርከቦች ሳያራግፉ በባህር ላይ 

ቆመው የሚያሳልፉት ጊዜ (Anchorage time) ለማራገፍ ከሚወስድባቸው ጊዜ ጋር ተዳምሮ 

2-3 ወራት መድረሱ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ጊዜና ወጪ የናረ እንዲሆን አድርጓል፡፡ ተወዳዳሪ 
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አይደለም ከሚል አልፎ ጉዳቱ ከንግድ አጋሮቻችን (ከአቅራቢዎችና፣ የመርከብ፣ ባለቤቶች) ጋር 

ያለን የንግድ ግንኙነት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደር ጀምሯል፡፡ 

በመሆኑም ይህ አሳሳቢ ጉዳይ የሎጅስቲክስ ስትራተጂን ለማዘጋጀት አንዱ መነሻ ነው፡፡  

1.1.2. ሀገራዊ ወጪን ለመቆጣጠርና ብክነትን ለማስቀረት 

የሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገትን ተከትሎ ከውጭ የሚገቡ የኢንቨስትመንት፣ የንግድ 

የኘሮጀክትና መሰል ዕቃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው፡፡  የሀገር ውስጥ ንግድም እንደዚሁ 

እየጨመረ መጥቷል፡፡  በዚያው ልክ የሎጅስቲክስ ወጪውም በእጅጉ እያደገ ነው፡፡ ከሀገራችን 

የሎጅስቲክስ ወጪ ውስጥ አላግባብ የሚወጣና ብክነትን እያስከተለ ያለው መጠንም በዚያው 

ልክ እያደገ ነው፡፡ 

ለማሳያ ያህል በመንግስት አስመጪዎች ብቻ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ደረቅ ብትን ጭነት 

(ማዳበሪያ፣ እህል፣ ከሰልና ስኳር) በዓመት በአማካይ ከ2.5 – 4 ሚሊዮን ቶን ይሆናል፡፡  ለዚህ 

ጭነት ለትራንስፖርት ብቻ (የባህር፣ የወደብ አገልግሎትና የመንገድ) በዓመት በአማካይ 6 

ቢሊዮን ብር ያህል ወጪ ይደረጋል፡፡   

ከላይ የተጠቀሱት ጭነቶች ለማቅረብ በጨረታ የሚሳተፉት አቅራቢዎች በሚያቀርቡት ዋጋ ላይ 

ለመርከብ ዲመሬጅ ብቻ በአንድ ቶን 1ዐ የአሜሪካን ደላር ተጨማሪ ወጪ ያካትታሉ፡፡  ለዚህ 

ምክንያቱ ያለው የተወሳሰበ የሎጅሰቲክስ ሥርዓት ነዉ፡፡  በማሳያነት የተጠቀሰው አላስፈላጊ 

ወጪ የመርከቦች የባህር ወደብ ላይ ቆይታ ከፍተኛ በመሆኑ የሚከፈል አላስፈላጊ ወጪ ሲሆን፣ 

ለእነዚህ በዓመት 6 ቢሊዮን ብር ወጪ ይደረጋል ተብሎ የተመለከተውም የትራንስፖርት ወጪ 

ብቻ ነው፡፡  ከትራንስፖርት ወጪውም ውስጥ ከግማሽ በላይ በውጭ ምንዛሪ የሚደረግ ወጪ 

ነው፡፡   

አጠቃላይ የሎጅስቲክስ ወጪው ማለትም ከትራንስፖርት ወጪ በተጨማሪ ለወደብ የመጋዘን 

ኪራይ፣ ለኮንቴይነር ዲመሬጅ፣ ለትራንዝአክሽን ወጪ፣ ለኢንቨንተሪ ወጪና ሌሎች 

የሎጅስቲክስ ወጪዎች በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ 

   

በመሠረቱ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ሊወገድ የሚችል አላሰፈላጊ ወጪን የተሸከመ 

መሆኑ ብቻ ሳይሆን እየባከነ ያለ የሀገር ሀብት መሆኑ  ነው፡፡ ዓለምአቀፍ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት የሎጅስቲክስ ወጪ ከአገር አገር የሚለያይ ቢሆንም በአማካይ የ”GDP” 

ከ14% - 35% እንደሚሆን ይገመታል፡፡  
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በመሆኑም የሎጅስቲክስ ወጪ አንዱ ሀገራዊ ወጪ ነው፡፡  ሀብትን ከብክነት ለማዳን ደግሞ 

ወጪን በሥርዓት መምራትን ይጠይቃል፡፡  በኩባንያ/ተቋም ደረጃ እንኳ ወጪን የሚቆጣጠር 

አካል (Cost Manager) በማቋቋም የወጪ መቀነሻ ዘዴን በመቀየስና ወጪን በአግባቡ 

የመምራት ሥራ ይሰራል፡፡  ይልቁንም በሀገር ደረጃ ከፍተኛ የሆነው የሎጅስቲክስ ወጪን 

መምራት የግድ ይላል፡፡  ለዚህም የሎጅስቲክስ ወጪን በአግባቡ መለየትን፣ የተበታተነ መረጃ 

ማሰባሰብን፣ መተንተንና ከፍተኛ የሆነ የሀገር ሀብትን ከብክነት ለማዳን የሚያስችል ሥርዓት 

የመዘርጋት አስፈላጊነት ለሎጅስቲክስ ስትራተጂ ዝግጅት ሌላው መነሻ ነዉ፡፡  

1.1.3. የሎጅስቲክስ ችግር አፈታት ሥርዓት ተኮር እንዲሆን ማድረግ   

በሀገራችን የሎጅስቲክስ አገልግሎት ዙሪያ እያጋጠሙ ያሉት ችግሮች፣ የችግሮቹ መገለጫዎች፣ 

የችግሮቹ መንስኤዎችና እያስከተሉት ያለው ጉዳት ከሉጅስቲክስ ሥርዓታችን የመነጩ ናቸው፡፡  

የሎጅስቲክስ ሥርዓታችንን የገነቡት ደግም በርካታ ተዋናዮች አሉ፡፡  የበርካታ ጉዳዮች 

ስብስብና ትስስር ነው፡፡  በሎጅስቲክስ ሥርዓታችን ውስጥ ዘርፉ የሚመራበት ህግና ፖሊሲ፣ 

የተዘረጋው መሠረተ ልማት፣ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ ተቋማት አሠራር፣ የሎጅስቲክስ 

አገልግሎት ሰጪዎች፣ የሎጅስቲክስ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ብቃት፣ ዓቅምና መሰል በርካታ 

ሁኔታዎች ከፍተኛ ድርሻ አላቸው፡፡  ለሎጅስቲክስ አገልግሎትና የአፈጻጸም ደረጃ ዝቅተኛነት 

በሥርዓቱ ውስጥ ያሉት ተዋናዮችና በርካታ አሠራሮች ድርሻ አላቸው፡፡  ከግዙፉ የሎጅስቲክስ 

ችግር ውስጥ በልካቸው ድርሻ አላቸው፡፡ ለመፍትሄውም በዚያው ልክ በልካቸው ድርሻ 

አላቸው፡፡  የሀገራችን ሎጅስቲክስ ልማታችንን ሊደገፍ በሚችል ቁመና እንዲገኝ ለማድረግ 

የሚወስዱ የመፍትሄ እርምጃዎች የተናጠል መሆን የለባቸውም፡፡  የተበታተነም ሊሆን 

አይገባም፡፡  የተናበበ፣ የተቀናጀና ትስስር ያለው የመፍትሄ አሰጣጥ አካሄድ መከተል 

ይኖርበታል፡፡ የሎጅስቲክስ ችግርን ለመፍታት ኦፐሬሽናል የመፍትሄ ተግባራትም አይመጥኑም፡፡  

የሎጅስቲክስ ችግሮችን ሥር ነቀል በሆነ መልኩ ለማድረግ ሥርዓቱን ትራንስፎርም ማድረግን 

ይጠይቃል፡፡  ስለሆነም የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓትን ትራንስፎርም ለማደረግ ከኦፐሬሽናል 

መፍትሄ (Operational Solution) ባለፈ ሥርዓት ተኮር (Systemic Solution) የማድረግ 

አስፈላጊነት ሌላው የሎጅስቲክስ ስትራተጂ መነሻ ነው፡፡  

1.1.4. ዘርፉን  በጠራ  ራዕይና  አቅጣጫ  ለመምራት 

ሎጅስቲክስ ጭነቶችን፣ መሠረተ-ልማቶችን፣ በዘርፉ ያለው አሠራርና የሰው ኃይልን አስተሳስሮና 

አቀናጅቶ የመምራት ተግባርን ያካትታል፡፡  በመሆኑም ሎጀስቲክስ በርካታ አካላትና አሠራሮችን 

ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማቀናጀት የሚያስችል ስልትን ይሻል፡፡  በሌላ በኩል ሎጅስቲክስ 

� 	7



የበርካታ ጥቃቅን ችግሮችም ስብስብ ነው፡፡ ሎጅስቲክስ ጠንካራ የመረጃና የክትትል አሠራርም 

ይፈልጋል፡፡ የሀገራችን ሎጅስቲክስ በትክክለኛ መረጃና ትንታኔ ላይ የተመሰረተ አጠቃላይ 

ስዕልን ተረድቶ በመምራት ረገድ ክፍተት አለ፡፡  በዘርፉ ችግሮች ዙሪያ ሁሉም በመሰለው “ 

ትንታኔ ” የሚያቀርብበት ትክክለኛ የዘርፉ ወሰንና ድንበር ተበጀቶለት በዚሁ ልክ የባለቤትነትና 

የኃላፊነት መሰመርም ተለይቶ በመምራት በኩል ክፍተት አለ፡፡ 

በዘርፉ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ከፍተኛ ሚና ያላቸው ጉዳዮች ለምሳሌ የወደብ አጠቃቀም፣ 

ዘርፉ የሚመራበት ፖሊሲና በመሰል አቅጣጫዎች የጠራ ራዕይና ስትራተጂ ነድፎ በመንቀሳቀስ 

በኩልም ክፍተት አለ፡፡  ሰለሆነም እነዚህና መሰል ክፍተቶች በሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት 

ላይ የሚኖራቸው ድርሻና ተጽዕኖ ግምት ውስጥ በማስገባት ከፍተቶቹን ለመድፈን የሚያስችል 

ስትራተጂ የመንደፉ  አስፈላጊነትም ሌላው መነሻ ነው፡፡  

1.1.2. የብሄራዊ ሎጅስቲክስ ስትራተጂ አዘገጃጀት  

   በዚህ ሰነድ የቀረበው የሎጅስቲክስ ስትራተጂ ሰነድ ለበላይ አካል አጠር ባለመልኩ ቢቀርብ 

የተሻለ ነው በሚል ታሳቢ የተዘጋጀ ነው፡፡  ይህ አጠር ባለመንገድ የተዘጋጀው የሎጅስቲክስ 

ስትራተጂ ከዋናው ብሄራዊ የሎጅስቲክስ ስትራተጂ የጥናት ሰነድ የመነጨ ነው፡፡  ዋናው 

የስትራተጂ የጥናት ሰነድ የበርካታ የጥናት ሂደቶች ውጤት ነው፡፡  በመነሻነት ከተባበሩት 

መንግስታት የልማት ኘሮግራም (UNDP) በተደረገ የፋይናንስ ድጋፍ ናታን በተባለ ዓለም አቀፍ 

የጥናት ኩባንያ የቀረበ መነሻ ጥናት ነበር፡፡  ይህን ጥናት ከኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ ተጨባጭ 

ሁኔታ ይበልጥ ለማጣጣምና በዋናነት ደግሞ በትክክለኛ የመረጃ ትንታኔ ላይ የተመሰረተ 

የችግሮች ትንታኔ (Comprehensive Diagnosis) ላይ እንዲመሰረት ለማድረግ የማሪታይም 

ጉዳይ ባለሥልጣን የሎጅስቲክስ ባለሙያዎችን ያሰባሰበ የጥናት ቡድን በማቋቋም ሰፊ ጥናት 

አካሂዷል፡፡  ጥናቱ የተሟላና በሰፊ ትንታኔ ላይ የተመሰረተ ለማድረግ ከመነሻ እስከ መድረሻ 

ያለውን የሎጅስቲክስ ሂደት በአምስት ዋና ዋና ንዑሳን ሂደቶች የመከፋፈል ስልት በተግባር ላይ 

ውሏል፡፡ 
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የገቢና የወጪ ዕቃዎች በአምስት ዋና ዋና የሥራ ሂደቶች ከታች በሠንጠረዥ 1 በተመለከተው 

መንገድ ተከፋፍሏል፡፡ 

• በዘርፉ ከሚገኙ የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች ተቆጣጣሪ ተቋማት እና 

ተጠቃሚዎች መረጃ የማሰባሰብና የትንታኔ ሥራ ተካሂዷል፡፡\ 

• በበርካታ ተቋማት ሪፖርት ላይ የተመሠረተ ግምገማ ተካሂዷል፡፡ 

• በዓለምዓቀፍ ተቋማትና በልዩ ልዩ የመንግሥት መ/ቤቶች በሎጅስቲክስ ዙሪያና ሎጅስቲክስ 

ነክ የተጠኑ ጥናቶች በግብዓትነት ተወስዷል፡፡ 

• በሎጅስቲክስ የዓለም ዓቀፍ ተሞክሮዎች ተወስዷል፡፡ 

  የዚህ ሂደት ውጤት በሆኑት ግኝቶች፣ የሎጅስቲክስ ሥርዓታችን ማነቆዎቹን  ለመፍታት 

የሚያስችሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎችና ኘሮግራሞች ላይ ከባለድርሻ አካላት አራት  የምክክር 

መድረኮች ተካሂዷል፡፡ በሂደት ሰነዱን የማዳበር ሥራ ተሰርቷል፡፡   

በአጠቃላይ ይህ ረቂቅ የሎጅስቲክስ ስትራተጂ ሰነድ ይህን ሂደት በመከተል የተዘጋጀና 

በሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ላሉት በርካታ ማነቆዎች የመፍትሄ ፖኬጅ ሊሆን በሚችል 

መልኩ የተዘጋጀ ሰነድ ነው፡፡   

ረቂቅ ስትራተጂው በኢንዱስትሪው የሚገኙ ባለድርሻዎች የተወያዩበትና ያመኑበት ነው፡፡ 

የልማት አጋሮቻችን አስተያየትም የተካተተበት ነው፡፡ በመጨረሻም ለትራንስፖርት ሚ/ር ቀርቦ 

አቅጣጫ በተሰጠው መሠረት ተስተካከሎ የተዘጋጀና በሚ/ር መ/ቤቱ የታመነበት ሰነድ ነው፡፡ 
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 ክፍል ሁለት 

2. የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ደረጃ ያለበት ሁኔታ ትንታኔ 
 

 የሀገራችን የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም ደረጃን ከመገምገም አኳያ በሁለት መንገድ ታይቷል፡፡ 

እነርሱም፡- 

1ኛ/ በዓለምአቀፍ ተቋማት ሰለ ኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም የሚወጡ ሪፖርቶች እና፣ 

2ኛ/  የሀገራችን የሎጅስቲክስ ጊዜና ወጪ መረጃን መሠረት ያደረገ ትንታኔ ናቸው፡፡ 

2.1. የኢትዮጵያ  የሎጅስቲክስ  የአፈጻጸም  ደረጃ  ከዓለምአቀፍ  ተቋማት ሪፖርቶች 
አንጻር፤ 

  
በዓለምአቀፍ ደረጃ ሀገሮች የሎጅስቲክሰ ሥርዓታቸው ያለበት ሁኔታን የሚዳሰሱ የተለያዩ 

ጥናቶችና ሪፖርቶች በየጊዜው የሚዘጋጁ ሲሆን፣ 

በዚህ ረገድ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ያለበት ደረጃን ለመገንዘብ እንዲችል የሚከተሉት 

ሶስት ዓለምአቀፍ ሪፖርቶች ታይቷል፡፡ 

እነርሱም፡- 

2.1.1. በዓለም  ባንክ  የሎጅስቲክስ  የአፈጻጸም  መለኪያ (Logistics Performance Index)  

በርካታ ሀገሮች የሎጅስቲክስ አፈጻጸምን ለማሻሻል የሚያስችሉ ስትራተጂዎችና ስልቶችን 

ለመቀየስ በመነሻነት የሚጠቀሙት ጥናትና ሪፖርት በየሁለት ዓመቱ በዓለም ባንክ የሚዘጋጀው 

የሎጅስቲክስ አፈጻጸም መለኪያ  ሪፖርት ሲሆን፤ የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም (LPI) 

መለኪያን በተመለከተ ከታች እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

በዚህም መሠረት፡-   

• በሎጅስቲክስ አፈጻጸም ኢንዴክስ (LP I) በዓለም ቀዳሚ ከሆነው ሀገር ጀርመንና በጣም 

በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ጥቂት ወደብ አልባ ሀገሮች በማነጻጸር ከታች በግራፍ 

ተመልክቷል፡፡  
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የመረጃ ምንጭ፡-  የዓለም ባንክ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ ከ2ዐ1ዐ - 2ዐ16)	

• እ.ኤ.አ የ2ዐ16 የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም (LPI) በ6ቱ መለኪያዎች ከሌሎች ሀገሮች 

(LPI) ጋር በማነጻጸር በሠንጠረዥ 2.1 ተመልክቷል፡፡ 

በሠንጠረዥ 2.1  የኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ አፈፃፀም ንፅፅር በ6ቱ ዋና መለኪያዎች 

የመረጃ ምንጭ፡-  የዓለም ባንክ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዐ16) 

ሀገራት
LPI 

ደረጃ 
(/160)

LPI 
ነጥብ 
(5)

6 ዋና መለኪያዎች      (2016)

ጉምሩክ መሰረተ 
ልማት

ዓለማቀፍ 
ጭነት

የሎጂስቲክ 
ብቃት

ክትትል  
(Tracking &    

tracing)

ጭነትን በወቅቱ 
ማድረስ

ጀርመን 1 4.24 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45

ሉክሰምበርግ 2 4.22 3.90 4.24 4.24 4.01 4.12 4.80

ኡጋንዳ 58 3.04 2.97 2.74 2.88 2.93 3.01 3.70

ኬንያ 42 3.33 3.17 3.21 3.24 3.24 3.42 3.70

ታንዛንያ 61 2.99 2.78 2.81 2.98 2.92 2.98 3.44

ሩዋንዳ 62 2.98 2.93 2.62 3.05 2.87 3.04 3.35

ቡርኪናፋሶ 81 2.73 2.55 2.67 2.73 2.78 2.49 3.13

ሱዳን 103 2.52 2.23 2.20 2.57 2.36 2.49 3.28

ቡሩንዲ 107 2.50 2.02 1.98 2.42 2.46 2.68 3.45

ዛምቢያ 114 2.42 2.25 2.26 2.51 2.42 2.36 2.74

ኢትዮጵያ 126 2.37 2.60 2.12 2.56 2.37 2.18 2.37
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• የኢትዮጵያ (LPI) በቀላል ማኑፋክቸሪንግ የሀገራችን ተወዳዳሪ ከሆኑ አምስት ሀገራት “LPI” 

ጋር በማነጻጸር ደግሞ በሠንጠረዥ 2.2 ተመልክቷል፡፡ 

ሠንጠረዥ 2.2  የኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ አፈፃፀም በቀላል ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተወዳዳሪ ከሆኑ ሀገሮች 
(LPI) ንጽጽር 

                           

የመረጃ ምንጭ፡-  የዓለም ባንክ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዐ16) 

ከግራፉም ሆነ ከሁለቱ ሠንጠረዦች ለመገንዘብ የሚቻለው፡- 

1.  የኢትዮጵያ  የሎጅስቲክስ  አፈጻጸም  ደረጃ  በጣም  ዝቅተኛ  መሆኑ፣  
(ከ16ዐ ሀገራት 126ኛ ላይ ነን) 

2.  በሎጅስቲክስ አፈጻጸም አብዛኛው ሀገሮች  ደረጃቸው  እየተሻሻለ  ሲሆን፣  የኢትዮጵያ ግን 

በተቃራኒ አሽቆልቁሏል፡፡ 

3. የሀገራችን የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ደረጃ (LPI) በቀላል ማኑፊክቸሪንግ ዘርፍ የሀገራችን 

ተወዳዳሪ ከሆኑት ሀገሮች (LPI) ጋር ሲነጻጸር የመጨረሻ መሆን ብቻ ሳይሆን በብዙ ርቀት 

ወደ ኋላ የቀረ ነው፡፡ 

4. ከላይ የተመለከተው ደረጃ እ.ኤ.አ በ2ዐ16 በወጣው የዓለም ባንክ ሪፖርት መሠረት ሲሆን፣ 

በቅርቡ በወጣው የ2ዐ18 ሪፖርት ላይ የኢትዮጵያ ደረጃ ከ126ኛ ወደ 131ኛ ዝቅ ብሏል፡፡  

2.1.2. የዓለም የወደብ አልባ ሀገሮች የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ግምገማዊ ሪፖርት 

በዓለም 42 ሀገራት ወደብ አልባ ሀገሮች ሲሆኑ፣ የእነዚህን ልዩ ሁኔታ ያገናዘበ የትራንዚት 

ትራንስፖርት ሥርዓታቸውን ለመደገፍ የተነደፈ ኘሮግራም አለ፡፡  ባሁኑ ወቅት “VPOA (Viena 

Program of Action” በሚል ስያሜ የተዘጋጀው ኘሮግራም በትግበራ ላይ ሲሆን፣ ይህ ዓለምአቀፍ 

ሀገራት
2016 2014

LPI ደረጃ (160) LPI ነጥብ (5) LPI ደረጃ (160) LPI ነጥብ (5)

ቻይና 27 3.66 28 3.53

ቦስትዋና 57 3.05 120 2.49

ቬትናም 64 2.98 48 3.15

ካምቦዲያ 73 2.80 83 2.74

ባንግላዴሽ 87 2.66 108 2.56

ኢትዮጵያ 126 2.37 104 2.59
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ኘሮግራምን የሚከታተለው አካል የየሀገሪቱ የትራንዚት ትራንስፖርት አሠራር ግምገማዊ ሪፖርት 

አውጥቷል፡፡  በዚህ ሪፖርት የኢትዮጵያ የትራንዚት ትራንስፖርት ሥርዓትን በሚመለከት 

የመንገድ፣ የመሠረተ-ልማትና ሌሎች የሎጅስቲክስ ፋሲሊቲዎች መገንባቱን፣ ከጐረቤት ሀገሮች 

የወደብ አጠቃቀም ስምምነቶች መደረጋቸውና ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር ረገድ የተሻለ መሆኑና 

መሠል ጥረቶች በመንግስት በኩል የተደረገ ቢሆንም ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር ሲታይ ሰፊ 

ክፍተት መኖሩ ግምገማዊ ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡ 

2.1.3. የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም (World Economic forum) 

ሠንጠረዥ 2.3  የኢትዮጵያ የዓለም ኢኮኖሚ ኢንዴክስ እ.ኤ.አ (2014-15) 

የመረጃ ምንጭ፡-  የዓለም ባንክ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዐ16) 

2.1.4. የዓለምአቀፍ ሪፖርቶች ማጠቃለያ  

ከላይ ከተመለከቱት ዓለምአቀፍ የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም ደረጃ መለኪያዎችና ሪፖርቶች አኳያ 

የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ደረጃ በሁሉም መሰፈርቶች በዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑ 

ታይቷል፡፡ 

2.2. የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ ወጪና ጊዜ ትንታኔ፣ 

የሎጅስቲክስ ሥርዓት ሶስቱ ቁልፍ መለኪያዎች ወጪ፣ ጊዜና የአገልግሎቱ አስተማማኝነት 

ናቸው፡፡ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ለመፈተሽና የአፈጻጸም ደረጃውንም በተሟላ መልኩ 

ለመገንዘብ እንዲቻል የገቢና የወጪ ዕቃዎች የንግድ ሂደትን በአምስት ንዑሳን ሂደቶች 

በመከፋፈል እና ከሉጅስቲክስ ጊዜና ወጪ አንጻር በእያንዳንዱ የሥራ ሂደት ሥርዓቱ ያሉበት 

ችግሮች፣ የችግሮቹ መገለጫዎችና መንስኤዎቹን በዝርዝር የመተንተን ሥራ ተሰርቷል፡፡  

ከዝርዝር ትንታኔና የአፈጻጸም ግምገማው በመነሳት አመላካች መረጃና ግኝቶቹ እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡ 

አመላካቾች
ደረጃ ከ 144 

ሀገራት
ውጤት 
(1-7)

ፈጻሚ ተቋማት 96 3.5

መሰረተ ልማት 125 3.5

የቴክኖሎጅ ዝግጅት 133 2.5

ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮመንት 95 4.4
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የገቢና የወጪ ዕቃዎች መጠን  

ባሁኑ ወቅት የሀገራችን የገቢ ዕቃዎች ዓመታዊ መጠን 14 ሚሊዮን ቶን የደረሰ ሲሆን፣ በዋና 

ዋና የጭነት / የኦፐሬሽን ዓይነት ሲከፋፈል የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

እነርሱም፡- 

• የኮንቴይነር መጠን 3.2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሲሆን ይህም 23% ይሆናል 

• የደረቅ  ብትን ጭነት 4 ሚሊዮን ቶን 28% 

• የነዳጅ ጭነት 4.1 ሚሊዮን ቶን 29% 

•  የብረት ጭነት እና ሌሎች ጀነራል ዕቃዎች 2.9 ሚሊዮን ቶን 2ዐ% 

የወጪ ዕቃዎችም በዓመት 2 ሚሊዮን ቶን የደረሰ ሲሆን፣ በጅቡቲ በኩል ወደ ዓለም ዓቀፍ 

ገበያ የሚላከው መጠን ዓመታዊ ግምቱ 65,000 ኮንቴይነር ወይም 1.3 ሚሊዮን ደርሷል፡፡ 

የሎጅስቲክስ ጊዜና ወጪን ከመተንተን አኳያ የገቢ ዕቃዎች በአንጻራዊ የኮንቴይነር ጭነትን 

ዘርዘር፣ ባለመልኩ ሌሎቹ ደግሞ የኦፐሬሽን ባህሪያቸው በተወሰነ መልኩ የሚለያይ በመሆኑ 

ለእያንዳንዱ ጭነት በጣም ያጠረ የመረጃ ትንታኔ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

2.2.1. የሎጅስቲክስ ጊዜ (Logistics Time)  
 
የሎጅስቲክስ ጊዜን የሚወስኑ በርካታ ሁኔታዎች (factors) ያሉ ሲሆን፣ ከነዚህም መካከል 

የማጓጓዣ ዓይነት፣ የትራንስፖርት ሥርዓት፣ የጭነት መነሻና የጭነት መድረሻ ይገኙበታል፡፡ 

የሎጅስቲክስ ጊዜ በዕቃዎቹ ፍሰት ወይም የማጓጓዝ ሂደት ውስጥ ያሉት በርካታ ተግባራትን 

ለማከናወን የሚወሰደው አማካይ ጊዜ ነው፡፡  ለዚህ ትንታኔ የገቢ ዕቃዎች በአሰመጪው የዕቃ 

ትዕዛዝ (order) ከመጠየቅ ጀምሮ ጭነቱ እስከመረከብ፣ ወጪ ዕቃዎች ደግሞ በላኪው የወጪ 

ምርቱን ለመላክ ዝግጁ ከማድረግ ጀምሮ ጭነቱን መድረሻ ባህር ወደብ ለማድረስ የሚወስደው 

አማካይ ጊዜ /በቀናት/ ተወስዷል፡፡  ይህም በበርካታ ሀገሮች በጥቅም ላይ የዋለ የሎጅስቲክስ 

ጊዜ የአፈጻጸም መለኪያ ሲሆን፣ ይኸው አሠራር የኢትዮጵያ የሎጅስቲክስ ጊዜ ለመተንተን 

ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን፣ በዚሁ መሠረት ከታች እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  
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2.2.2.  የገቢ እቃዎች (Import) 
 
የኮንቴይነር ጭነት 

ሀ) ጭነት ከማዘዝ እስከ መረከብ የሚወስደው (Lead Time) 

የገቢ እቃን ለማስመጣት ከባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃድ ጥያቄ ጀምሮ ኤል ሲ ከፍቶ ለሻጭ 

መላክን ከዚያም ሻጭ እቃውን አዘጋጅቶ መነሻ ወደብ በማድረስ በመርከብ ላይ መጫንን 

ጨምሮ በመድረሻ ወደብ የሚከናወኑ ተግባራትንና ወደ ሀገር ውስጥ በየብስ ማጓጓዝን፣ 

የጉምሩክ ስነስርአትን አጠናቆ አስመጪው እስኪረከብ ድረስ ያለውን ጊዜ በሙሉ ያጠቃልላል፡፡  

“Lead time” የዕቃው አቅራቢ ምርቱን ለማዘጋጀት መጫኛ ወደብ ድረስ ማጓጓዝን የሚያካትት 

ቢሆንም ይህ ሂደት ለሁሉም ሀገሮች ተመሳሳይ በመሆኑ በዚህ ሂደት ውስጥ አልተካተተም፡፡ 

ሠንጠረዡን ለማዘጋጀት የሚከተሉት ታሳቢዎች ተወስዷል፡፡ 

እነርሱም፡- 

• የጭነቱ መነሻ ሻንጋሀይ/ቻይና 

• ማራገፊያ ባህር ወደብ ጅቡቲ 

• አንድ ባለ2ዐ ጫማ የኮንቴይነር ጭነት 

• ዕቃው አደገኛ ዕቃ ያልሆነ (Non-Dangereous Cargo) 

• የጭነቱ መድረሻ ቦታ አዲስ አበባ 

በዚሁም መሠረት ጭነቱ በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓትና በዩኒ ሞዳል ትራንስፖርት 

ሥርዓት በመለየት ከታች በሠንጠረዥ 2.4 ተመልክቷል፡፡  

ሠንጠረዥ 2.4  የገቢ ዕቃዎች አጠቃላይ የሎጅስቲክስ ጊዜ በሥራ ሂደት የተከፋፈለ መረጃ 

የሚከናወኑ ተግባራት 
ዩኒ ሞዳል ጊዜ 

በቀናት
በ%   

የመልቲ ሞዳል 
ጊዜ 

በቀናት በ% 

በባንክ የውጭ ምንዛሪ 
መጠየቅና ኤልሲ መክፈት

በባንክ የውጭ ምንዛሪ 
መጠየቅና ኤል ሲ መክፈት

45 37 በባንክ የውጭ ምንዛሪ መጠየቅና 
ኤል ሲ መክፈት

45 40

በመጫኛ ወደብ ላይ መርከብ 
መጠበቅ

በመጫኛ ወደብ ላይ መርከብ 
መጠበቅ

10 8 በመጫኛ ወደብ ላይ መርከብ 
መጠበቅ

10 9

በባህር በመርከብ ማጓጓዝ በባህር ላይ በመርከብ ማጓጓዝ 25 20 በባህር ላይ በመርከብ ማጓጓዝ 25 23
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የመረጃ ምንጭ፡-  በማሪታይም ጉዳይ ባለሥልጣን ከተጠቃሚዎች በማሰባሰብ ከተጠናቀረ ሪፖርት የተወሰደ፡፡ 

• በደረቅ ወደቡ ውስጥ የቆይታ ጊዜያቸው ከ6ዐ ቀናት በላይ የሆኑ ኮንቴይነሮችን አይጨምርም፡፡ 
እነዚህን ያካተተ አማካይ 59 ቀናት ነው፡፡  

ከሠንጠረዡ ለመገንዘብ የሚቻለው በሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ጭነት ልኮ ለመረከብ 

በአማካይ አራት ወራት እንደሚያሰፈልግ ያመለክታል፡፡  ይህ ከዓለምአቀፍ አሠራር አኳያ ሲታይ 

እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡  ከምሥራቅ አፍሪካ ሀገሮች አማካይም የሀገራችን በእጥፍ ከፍ ይላል፡፡  

በዚህ ሂደት ከፍተኛውን ድርሻ (65%) የያዘው በባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃድና የዕቃዎች 

የወደብ ላይ ቆይታ ነው፡፡ 

ሀ) ጭነቱ በመጫኛ ወደብ (Port of Loading) ለመርከብ ጭነት ዝግጁ ከሆነበት ቀን እስከ     

 መረከብ ድረስ የሚወስደው ጊዜ በአማካይ 78 ቀናት ሆኗል፡፡ 

ለ) ጭነቱ በመድረሻ የባህር ወደብ ላይ (Port of Destination) ከመርከብ ከተራገፈበት   ቀን  

 እስከ መረከብ የሚወስደው ጊዜ በአማካይ 42 ቀናት ሆኗል፡፡  

ሐ) ከመርከብ ከተራገፈበት እስከ መረከብ 

የትራንዚት ጊዜ የሚያካትተው ጭነቱን ከባህር ወደብ/ጅቡቲ/ ለማንሳት አስመጪው 

እንቅስቃሴ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ መረከብ ድረስ የሚወስደው ጊዜ ሲሆን፣ 

በዩኒሞዳል የባህር ወደብ ፎርማሊቲዎችን አጠናቆ በየብስ አጓጉዞ የጉምሩክ ስነ ስርአትን 

በማጠናቀቅ እቃው መረከብን የሚያካትት ነው፡፡ በመልቲሞዳል ደግሞ የባህር ወደብ 

ፎርማሊቲን አጓጓዡ አጠናቆ በየብስ አጓጉዞ ደረቅ ወደብ ማድረስንና ባለእቃው ደግሞ 

የደረቅ ወደብና የጉምሩክ ስነስርአትን አጠናቆ እቃውን እስከ መረከብ ድረስ ያለውን ጊዜ 

ያካተተ ነው፡፡  መረጃው ከታች በሠንጠረዥ 2.5 ተመልክቷል፡፡ 

በመድረሻ የባህር ወደብ 
የቆይታ ጊዜ

በመድረሻ የባህር ወደብ 
የቆይታ ጊዜ

37 30 በመድረሻ የባህር ወደብ የቆይታ 
ጊዜ

6 5

በየብስ ወደ ሀገር ውስጥ 
ማጓጓዝ

በየብስ ወደ ሀገር ውስጥ 
ማጓጓዝ

3 2 በየብስ ወደ ሀገር ውስጥ ማጓጓዝ 3 2

-         በደረቅ ወደብ የቆይታ ጊዜ - - በደረቅ ወደብ የቆይታ ጊዜ 19 17

የጉምሩክ ስነስርአት ማጠናቀ 
ቅና እቃ መረከብ

የጉምሩክ ስነስርአት ማጠና 
ቀቅና እቃ መረከብ

3 3 የጉምሩክ ስነስርአት ማጠና 
ቀቅና እቃ መረከብ

4 4

የቀናት ድምር 123 100     የቀናት ድምር 112 100
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ሠንጠረዥ  2.5  የትራንዚት ጊዜ 

የመረጃ ምንጭ፡- በማሪታይም ጉዳይ ባለሥልጣን ከተጠቃሚዎች በማሰባሰብ ከተጠናቀረ ሪፖርት የተወሰደ፡፡ 

 
በአጠቃላይ የኮንቴነር ለጨነት ሲታይ የወደብ ላይ ቆይታ በጅቡቲ 37 ቀናት፣ በሞጆ 59 ቀናት 
ሆኗል፡፡ 

ደረቅ ብትን ጭነት 

የብትን ጭነት ማዳበሪያ፣ የግዥ ስንዴ፣ የእርዳታ እህል፣ ከሰልና ስኳርን የሚያካትት ሲሆን፣ 

ዓመታዊ ግምቱ 4 ሚሊዮን ቶን ደርሷል፡፡  ይህም ከውጭ ንግዳችን የ28%  ድርሻ አለው፡፡ 

ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ደረቅ የብትን ጭነት ውስጥ ከ80%  በላይ የመንግስት ግዥ ነው፡፡  

የመንግስት የብትን ጭነት የሚሠራበት አሠራር ዘርፈ ብዙ ጉዳትና በሎጅስቲክስ ሥርዓቱም ላይ 

ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው፡፡  የዚህ ጭነት አጠቃላይ ዋጋ ባለፈው ዓመት 

በተደረገ ግምገማ (Assessment) ብር 6 ቢሊየን እንደሚሆን ይገመታል፡፡  የሎጅስቲክስ ወጪ 

አማካይ በቶን 1ዐ3 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን፣  

• $30/ton (29%) ለባህር ማጓጓዣ፣ 

• $21/ton (20%) ለወደብ አገልግሎት፣ 

• $52/ton (51%) ለመንገድ ትራንስፖርት ነው፡፡  

ስለሆነም የመንግስት የደረቅ ብትን ጭነት የሎጅስቲክስ ወጪ ዓመታዊ አማካኝ 257.5 ሚሊዮን 

የአሜሪካን ዶላር ወይም 5.6 ቢሊዮን ብር ነው፡፡  ይህ የእቃው ዋጋንና ሌሎች የሎጅስቲክስ 

የሚከናወኑ ተግባራት
የሚወስደው  ጊዜ በቀናት

ዩኒሞዳል መልቲሞዳል

ጥቅል 
እቃ ኮንቴነር ተሸከርካሪ ኮንቴነር ተሸከርካሪ

ከኢትዮያ ጉምሩክ የትራንዚት ፍቃድ ማግኘት 2 2 2 --- ---

በጂቡቲ የጉምሩክ የጉምሩክ ስነ ስርአት ማጠናቀቅ 2 2 2 1 1

በጂቡቲ ከመርከብ ወኪል የእቃ መልቀቂያ ማግኘት 1 1 3 1 3

በወደብ እቃ ርክክብ ማጠናቀቅ 1 1 1 1 1

የጭነት ማጓጓዣ መመደብና የወደብ መግቢያ መቀበል 2 1 1 1 1

እቃ መጫንና የየብስ የጉዞ ሰነድ ማዘጋጀት 1 1 3 1 2

ጭነቱን ወደሀገር ውስጥ ማጓጓዝ 3 3 3 3 3

በመድረሻ ስፍራ የጉምሩክ ስነስርአት አጠናቆ እቃ መረከብ 2 1 2 4 4

ድምር 14 12 17 12 15
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ወጭዎችን ሳይጨመር ነው፡፡  የመርከቦች የባህር ላይ የቆይታ ጊዜ በአማካይ 15 ቀናት ሲሆን፣ 

አልፎ አልፎ ከ2--3 ወራት በላይ በባህር የመቆየት ሁኔታም ይከሰታል፡፡ 

የዚህ ጭነት “Lead time” ወጥነት የጐደለው ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ከ6 ወራት በላይ 

ይወስዳል፡፡ ከ “Lead time” ፣ ከመርከብ የባህር እና የወደብ ላይ ቆይታና ከመሰል የብትን 

ጭነት የሎጅስቲክስ አፈጻጸም መለኪያ የሀገራችን ለንጽጽር እስከማይመች ድረስ በአጅጉ 

በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡  ለዚህም ዋናው መንስኤ የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የዕቃ ፍሰቱን 

በተቀናጀና በተናበበ መልኩ በብሄራዊ ደረጃ የትክክለኛ ዕቅድ አለመኖር ነው፡፡   

የነደጅ ጭነት 

የነዳጅ ጭነት በጅቡቲ ወደብ በኩል የሚገባው በዓመት 4.1 ሚሊዮን ቶን የደረሰ ሲሆን፣ በዚህ 

ጭነት ኦፐሬሽን ላይ ያሉት ዋና ዋና ችግሮች፡- 

• የጅቡቲ ወደብ የማስተናገድ ዓቅም ማነስ 

• የጅቡቲ ወደብ ዋጋ ውድነት 

• ስርቆትና የመርከብ ዲመሬጅ ሲሆን፣ ለዚህም ከጭነቱ ባህሪይና ውድ ከመሆን 
አኳያ በባህር ማጓጓዝ ከወደብ የማስተናገድ ዓቅምና በማጓጓዝ አሠራሩ ላይ 
እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን የሚፈታ የፋሲሊቲና ደህንነቱ የተጠበቀ የማጓጓዝ 
ሥርዓት መዘርጋት የግድ የሚል ነው፡፡ 

የብረትና ሌሎች ጀነራል ዕቃዎች 

የብረትና ሌሎች የጀነራል ዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ ከ3ዐ ቀናት በላይ ነው፡፡  ይህም ለተለያዩ 

ወጪዎች የሚዳርግ ብቻ ሳይሆን በዕቃ ጥራትም በተለይም በብረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 

አለው፡፡ 

ለዚህ መንስኤው ከሆኑት ውስጥ፡- 

• የአስመጪዎቹ የገንዘብ እጥረት 

• ዕቃ ወደብ ከደረሰ በኋላ የገበያ ፍለጋ ሥራና 

• የክትትል ማነስ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 መ)  የጭነት ማጓጓዣ ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት ርቀት (truck millage) 

የጭነት ማጓጓዣ ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት ርቀት በጨመረ ቁጥር ከወደብ እቃን 

በፍጥነት የማንሳት አቅም ይጨምራል፡፡ የሀገራችን የጭነት ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት 
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ርቀት በአማካይ 60,000 – 80,000 ኪሎ ሜትር ብቻ በመሆኑ ከወደብ እቃን በሚፈለገው 

ፍጥነት ማንሳት አዳጋች ሆኗል፡፡ 

2.2.3. የወጪ ዕቃዎች (Export) 

የወጪ ዕቃዎች የሎጅስቲክስ ጊዜ መረጃ ከታች በሠንጠረዥ 2.6 የተመለከተ ሲሆን፣ 

ሠንጠረዡን ለማዘጋጀት የሚከተሉት ታሳቢዎች ተወስዷል፡፡ 

እነርሱም፡- 

• አንድ ባለ 2ዐ ጫማ ኮንቴይነር 

• ክብደቱ ከ2ዐ ቶን ያልበለጠ  

• የቡና ጭነት 

• በጅቡቲ ወደብ ላይ ዕቃው በኮንቴይነር ታሽጐ የተላከ 

• መነሻ ቦታ አዲስ አበባ 

• መድረሻ ቦታ ሀምበርግ/ጀርመን 

ሠንጠረዥ 2.6   የወጪ እቃዎች የሎጅስቲክስ ጊዜ 

 የመረጃ ምንጭ፡-  በማሪታይም ጉዳይ ባለሥልጣን ከተጠቃሚዎች በማሰባሰብ ከተጠናቀረ ሪፖርት የተወሰደ፡፡ 

2.3. የሎጂስቲክስ ወጪ (Rates and Cost Indicators) 
 
የገቢና ወጪ ዕቃዎች የሎጂስቲክስ ወጪ የተተነተነው የሎጂስቲክስ ወጪ ሞዴል በማዘጋጀት 

ወጪ እቃን በመላክ ሂደት ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት
የሚወስደው ጊዜ  

/በቀናት/

የባንክ ፈቃድ ማግኘት 2 

የጉምሩክ ፈቃድ ማግኘትና በየብስ ማጓጓዣ መጫን 1

ወደ ጂቡቲ በየብስ ማጓጓዝ 3 

የጂቡቲ ጉምሩክና የወደብ ፎርማሊቲ አጠናቆ በኮንቴነር ማሸግ 2 

መርከብ መጠበቅና መጫን 5 

በባህር  ወደ ሀምበርግ ወደብ (ጀርመን ) ማድረስ 23 

ድምር 36 
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ሲሆን ይህም ሞዴል የተዘጋጀው በተለያዩ አገሮች የሎጂስቲክስ ወጪዎች ሞዴል ላይ በመመስረት 

ነው፡፡ እነዚህም አገሮች ደቡብ አፍሪካ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ አሜሪካና ኢንዶኔዥያ ነው፡፡  

2.3.1. ገቢ ዕቃዎች (Import)  

ሀ)   አጠቃላይ ወጪ 

የገቢ እቃን ለማስመጣት ከባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃድ ጥያቄ ጀምሮ ኤል ሲ ከፍቶ ገዢ 

እቃውን እስኪረከብ ድረስ ያለውን አጠቃላይ ወጪ በዩኒሞዳልና መልቲ ሞዳል ተለይቶ 

በሠንጠረዥ 2.7 እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  የገቢ እቃን አጠቃላይ የሎጂስቲክስ ወጪ 

ለማስላት የሚከተሉት ታሳቢዎች ተወስደዋል፡፡  

እቃው የተገዛበት ዋጋ 40000 የአሜሪካን ዶላር ፣በአንድ ባለ 20 ጫማ ኮንቴነር የታሸገ ክብደቱ 

ከ20 ቶን ያልበለጠ፣ አደገኛ ኬሚካል ያልሆነ፣ የእቃው መነሻ ወደብ ሻንጋይ(ቻይና)፡፡  

ለ) የማጓጓዣ ወጪ 

የማጓጓዣ ወጪ እቃው ለአስመጪው እስኪደርስ ድረስ በባህርና በየብስ ለማጓጓዝ እንዲሁም 

በየመሀሉ ለባህርና ለደረቅ ወደቦች የሚወጣውን ወጪ ያካተተ ነው፡፡ የዚህ ወጪ ዝርዝር 

በሠንጠረዥ 2.7 ከዚህ በታች ተጠቃሎ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 2.7 የማጓጓዣ ወጪ በአሜሪካን ዶላር 

የመረጃ ምንጭ፡-  ከማ.ጉ.ባ የሎጅስቲክስ ችግሮች ትንታኔ ሰነድ የተወሰደ፡፡ 

ከላይ የተመከተው የትራንስፖርት /የወደብ ሀንድሊንግን ጨምሮ/ ወጪ ሲሆን፣ የሎጅስቲክስ 

ወጪው ማለትም፡- 

• ከላይ የተመለከተው የትራንስፖርት ወጪ 

የወጪ ዝርዝር
 በዩኒሞዳል  በመልቲሞዳል

መቶኛ መቶኛ

የባህር ላይ ማጓጓዣ 725 28 725 30

የጂቡቲ ወደብ አገልግሎት 650 25 600 25

ወደ ሀገር ውስጥ የየብስ ማጓጓዣ ወጪ 1127 43 1000 41

የደረቅ ወደብ የሀገር ውስጥ  የአገልግሎት ክፍያዎች 100 4 113 4

ድምር 2602 100 2438 100
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• የL/C ክፍያ 

• የኢንሹራንስ ክፍያ 

• ለኮንቴይነር የመጋዘንና የዲመሬጅ ወጪ እና 

• ሌሎች የአስተዳደር ወጪዎችን 

ያካተተ ለአንድ ባለ 2ዐ ጫማ ኮንቴይነር በአማካይ 45ዐዐ የአሜሪካን ዶላር ወጪ 

ይደረጋል፡፡ 

ሐ)   የወደብ አገልግሎት ወጪ 

የወደብ አገልግሎት ወጪዎች የሚከፈሉት ወደቡ ለሚሰጠው አገልግሎትሲሆን፣ እነዚህም 

ክፍያዎች ከአንዱ ወደብ ወደሌላ ወደብ ይለያያሉ፡፡ ከዚህ አኳያ የጂቡቲ ወደብ በውድነቱ 

ይታወቃል፡፡ ለንጽጽር ያህል የጂቡቲና የአካባቢው ወደቦች የታሪፍ መረጃ ከዚህ በታች 

በሠንጠረዥ 2.8፣ 2.9 እና 2.1ዐ ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 2.8 ለገቢ ዕቃዎች የስቴቬዶሪንግ /የማራገፍ/ አገልግሎት ክፍያ ሲነጻጸር 

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነዶች 

ሠንጠረዥ 2.9 ለገቢ ዕቃዎች የሾር ሀንድሊንግ አገልግሎት ክፍያ ንጽጽር 

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነዶች 

የኮንቴይነር ዓይነት
በየወደቡ የሚከፈል የስቴቬዶሪንግ ወጪ በአሜሪካን ዶላር

ሞምባሣ ዳሬሰላም ፖርት ሱዳን አማካይ ጅቡቲ ጅቡቲ ከአማካይ ጋር 
ሲነጻጸር በ%

-  ባለ 20 ጫማ 99 80 110 96 133 +39%

-  ባለ 40 ጫማ 125 120 220 155 166 +7%

የኮንቴይነር ዓይነት
በየወደቡ የሚከፈል የሾር ሀንድሊንግ ወጪ በአሜሪካን ዶላር

ሞምባሣ ዳሬሰላም ፖርት ሱዳን አማካይ ጅቡቲ ጅቡቲ ከአካይ ጋር 
ሲነጻጸር በ%

-  ባለ 2ዐ ጫማ 85 70 40 65 272 +318%

-  ባለ 4ዐ ጫማ 85 95 80 87 544 +525%
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ሠንጠረዥ 2.10 ለወጪ ዕቃዎች የስቴቬዶሪንግ /የማራገፍ/ እና ሾር ሀንድሊንግ አገልግሎት ክፍያ ንጽጽር 

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነዶች 

መ)   የየብስ ማጓጓዣ ወጪ 

የየብስ ማጓጓዣ ወጪ ከጂቡቲ ወደብ አንስቶ በዩኒሞዳል አስመጪው እስከጠየቀበት መድረሻ፣ 

በመልቲሞዳል ደግሞ እስከ ደረቅ ወደብ ድረስ በየብስ የጭነት ማመላለሻ ጭነት ለማጓጓዝ 

የሚከፈል ክፍያ ሲሆን ከታች በሠንጠረዥ 2.11 ከሌሎች የአካባቢው አገሮች ጋር ተነጻጽሮ 

የቀረበው አንድ 30 ቶን የያዘ ባለ 40 ጫማ ኮንቴነር እስከ አዲስ አበባ የሚጓጓዝበትን 

የዩኒሞዳል አማካይ ዋጋ ነው፡፡  

ሠንጠረዥ 2.11 የየብስ ማጓጓዣ ወጪ (በአሜሪካን ዶላር) ማነጻጸሪያ 

የመረጃ ምንጭ፡- እ.ኤ.አ የ2ዐ14 የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የሎጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርት፡፡ 

2.3.2. የወጪ ዕቃዎች (Export) 

ጠቅላላ  የወጪ  ዕቃዎች  የሎጂስቲክስ  ወጪ ለማስላት ወካይ  እቃዎች በመውሰድ 

የሚከተለው ትንታኔ ቀርቧል፡፡  

የኮንቴይነር ዓይነት
በየወደቡ የሚከፈል የስቴቬዶሪንግ እና ሾር ሀንድሊንግ ወጪ በአሜሪካን ዶላር

ሞምባሣ ዳሬሰላም ፖርት ሱዳን አማካይ ጅቡቲ ጅቡቲ ከአካይ ጋር 
ሲነጻጸር በ%

-  ባለ 2ዐ ጫማ 184 23ዐ 11ዐ 175 249 +42%

-  ባለ 4ዐ ጫማ 273 33ዐ 22ዐ 274 398 +45%

የጭነቱ 
መነሻ

የጭነቱ 
መድረሻ

ርቀት በኪሎ 
ሜትር

ዋጋ በ20 
ጫማ 

ኮንቴነር

ለ1 ኪ.ሜትር 
የሚከፈል

ለ1 ቶን 
የሚከፈል

1ቶን 1ኪ.ሜ. ማጓጓዣ 
ወጪ

ሞምባሳ
ናይሮቢ 483 1045 2.16 34.83 0.072

ካምፓላ 1137 3700 3.25 123.33 0.108

ኪጋሊ 1439 4800 3.34 160.00 0.111

ዳርሳላም
ካምፓላ 1571 4600 2.93 153.33 0.098

ኪጋሊ 1475 4300 2.92 143.33 0.097

ጂቡቲ አዲስ አበባ 925 2050 2.22 68.33 0.074
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ለዚህ ትንታኔ አንድ ባለ 40 ጫማ ጨርቃጨርቅ የያዘ ኮንቴነር ከጂቡቲ ወደ ወደብ ወደ 

ኢስታንቡል (ቱርክ) ወደብ እንደሚጓጓዝና እንዲሁም አንድ ባለ 20 ጫማ ቡና የያዘ ኮንቴነር 

ወደ ሀምበርግ(ጀርመን) ወደብ እንደሚጓጓዝ ታሳቢ ተደርጓል፡፡ ትንታኔውም በሠንጠረዥ 2.12 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

ሠንጠረዥ 2.12 የወጪ እቃ የሎጂስቲክስ የዩኒሞዳል ወጪ  

የመረጃ  ምንጭ፡-  ከሎጅስቲክስ የችግርች ትንተና ሰነድ የተወሰደ /ማ.ጉ.ባ/ 

የኤክስፖርት ሎጅስቲክስ /ጊዜና ወጪ/ በአጠቃላይ ሲታይ በተለይም የኤክስፖርት ምርቶችና 

ለማኑፋክቸሪንግ ግብዓት የሚገባው ጨነትን አጣመሮ |ሲታይ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ወጪም 

ሆነ ጊዜ ከተወዳዳሪ ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር በክንውን ከዛ በላየ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ለዚህመ በዋናነት 

ሶስት ጉደዬች ናዠው፡፡  

እነርሱም፡-   

• የጭነት መጠን (Economy of scale) 

• ርቀትና 

• የሎጅስቲክስ አሠራራችን ድክመት ናቸው፡፡ 

 
ይህ አሁን ያለው የኤክስፖርት መጠንና ዓይነትን መሠረት ያደረገ ሲሆን፣ የቁም እንሰሳት፣ 

የሚበላሹ ዕቃዎች (Perishable Goods) በተመለከተ የሎጅስቲክስ መሠረት ልማትና አሠራር 

በአጅጉ ዝቅተኛ ወይም የለም በሚባል ደረጃ ላይ ነው፡፡ ቢኖርም የሚወስደው ጊዜና 

ወጪው እንደሀገር ተወዳዳሪ ለመሆን አያስችልም፡፡  ከዚህ በተጨማሪ የአክስፖርት ምርትን 

የወጪ ዝርዝር የባለ 20ጫማ 
ኮንቴነር ወጪ

ከጠቅላላ ወጪ 
ድረሻ በመቶኛ

የባለ 40ጫማ 
ኮንቴነር ወጪ

ከጠቅላላ 
ወጪ ድረሻ 

በመቶኛ

የየብስ ማጓጓዣ ወጪ ከአዲስ አበባ 
ጂቡቲ

510 26 1020 32

የጂቡቲ ወደብ ወጪ 450 23 660 21

የባህር ማጓጓዣ ወጪ 950 49 1400 44

ኮሚሽንና ሌሎች ወጪዎች 40 2 80 3

ጠቅላላ ድምር 1950 100 3160 100
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በሀገር ውስጥ በኮንቴጥነር አሽጐ በመላክ ረገድ አሁን የተደረሰበት የአፈጻጸም ደረጃ 33% 

ሲሆን፣ ይህም ሀገሪቱን ለውጭ ምንዛሪ ወጪ የሚዳርግና አሠራሩም የተቀላጠፈ እንዳይሆን 

አድርጐታል፡፡  

2.4. የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም ደረጃ ግምገማና የችግሮች ትንታኔ ግኝቶች 

ቀደምሲል በተመለከተው ክፍል የሀገራችን የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም ደረጃ በዋናነት የሎጅስቲክስ 

ጊዜና ወጪን ማዕከል በማድረግ የመረጃ ትንታኔ ተደርጓል፡፡  ይህ ከሎጅስቲክስ ዘርፍ የችግሮች 

ትንታኔ (Diagnosis Report) ዝርዝር የጥናት ሰነድ ውስጥ አመላካች እንዲሆን የተወሰደ መረጃ 

ነው፡፡  የችግሮች ትንታኔ በተካሄደበት የጥናቱ ምዕራፍ ውስጥ ለእያንዳንዱ የሥራ ሂደት 

የሚወስደው ጊዜ፣ የሚደረግ ወጪ፣ ከዓለምአቀፍና በምሥራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች ጋር 

በማነጻጸር ተተንትኗል፡፡  በእያንዳንዱ የሥራ ሂደትም ችግሮቹ እና የችግሮቹ መገለጫዎች፣ 

መንስኤቸውና ያስከተሉት ጉዳት ተተንትኗል፡፡  በአጠቃላይ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ጊዜና ወጪ 

ከዓለምአቀፍ ስታንዳርድ ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መረጀው 

አመልክቷል፡፡  በምሥራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች የሎጅስቲክስ የአፈጻጸም አማካይ ውጤት ጋር 

ሲነጻጸርም የሀገራችን በአብዛኛዎቹ መለኪያዎች ከእጥፍ በላይ ይበልጣል፡፡ 

ለዚህ ዝቅተኛ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም በምክንያት የሚጠቀሱ በርካታ ችግሮች ለመለየት ተችሏል፡፡  

ከዚህ የችግሮች ትንታኔ በመነሳት የዘርፉን ራዕይና ዓላማ ከማሳካት አንጻርና የሀገራችን የሎጅስቲክስ 

ሥርዓት ተወዳዳሪነትን ከማሻሻል አኳያ መሠረታዊ የሆኑና ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብሎም ልዩ 

ትኩረት የሚሹ ቁልፍ ችግሮች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

እነርሱም፡-  

2.4.1. የንግድና የፋይናንስ ሥርዓት 

በትራንዚት ጊዜና ወጪ ትንታኔ ላይ እንደተመለከተው የገቢ ዕቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ 

በማስገባት ሂደት ከባንክ ፈቃድ ማግኘት ጀምሮ ዕቃው እስከ መረከብ ድረስ ከሚወስደው 

አጠቃላይ ጊዜና ወጪ ውስጥ የፋይናንስና የንግድ ሥርዓቱ ድርሻ 65% ያህል ነው፡፡  ከዕቃዎቹ 

የወደብ ላይ ቆይታ አንጻር ሲታይም የሀገራችን ከዓለም አቀፍ ስታንደርድ /አማካይ 3 ቀናት/ 

ከ1ዐ እጥፍ በላይ ነው፡፡  ለዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ መራዘም  በርካታ ምክንያቶችና ችግሮች 

(factors) ቢኖሩም ዋናውን ቁልፍ ችግር ግን የንግድና የፋይናንስ ሥርዓቱ ነው፡፡ 
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ለምሣሌ፡   
የብትን ጭነት ኦፐሬሽናችን መርከብን እንደ መጋዘን የመጠቀም ያህል ነው፡፡ ለዚህም ከዋና ዋና 

መንስዔዎች ውስጥ የጭነት አስመጪዎቹ የተበታተነ እና አሠራሩም የተበጣጠሰ መሆኑና 

የገንዘብ አቅርቦቱ በተለይም የውጭ ምንዛሪ ችግር ነው፡፡ የዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ 

በተመለከተም ቢሆን ለዕቃዎች በባህር ወደብ ላይ ቆይታ በተደረቅ ወደብ ቆይታ ኮንቴይነርን 

እንደ መጋዘን የመጠቀም አሠራር በዋናነት ከትራንስፖርት ሎጅስቲክሱ በላይ የንግድ አሠራሩና 

የፋይናንስ ዘርፈ ንግድን በማሳለጥ ረገድ ያለው ክፍተት ነው፡፡ ለምሣሌ ሞጆ ደረቅ ወደብ ላይ 

ያሉት በየጊዜው ለረጅም ጊዜ የሚከማቹ ኮንቴይነሮች ጥሩ መገለጫ ናቸው፡፡  

የንግድና የፋይናንስ ሥርዓቱ በሎጅስቲክስ አፈጻጸም ላይ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ ከላይ 

ከተጠቀሱት ባለፈ የገቢ ንግድ የሚመራበት አሠራር የተንዛዛና በርካታ አላስፈላጊ እጆች 

የበዙበት ነው፡፡  

ስለሆነም ውጤታማና ፈጣን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ከመዘርጋት አኳያ የንግድና  የፋይናንስ 

ሥርዓቱ ያለው ድርሻ ከፍተኛና አንዱ ቁልፍ ችግር መሆኑ ታይቷል፡፡ 

2.4.2. የተንዛዛና ያልተቀናጀ  የትራንዚትና የጉምሩክ አሠራር 

የገቢና የወጪ ዕቃዎች ከመነሻ ጀምሮ እስከ መድረሻ ባለው ሂደት ውስጥ በርካታ ተቆጣጣሪና 

አገልግሎት ሰጪ አካላት አሉ፡፡  እነዚህም፣ የዕቃ አቅራቢዎች፣ የባህር አጓጓዦች፣ ወደቦች፣ 

የኢትዮጵያና የባለወደብ ሀገሮች የጉምሩክ መ/ቤቶች፣ ትራንስፖርተሮች፣ የድንበር እና መሰል 

በርካታ ተቆጣጣሪ ተቋማት ናቸው፡፡  በእነዚህ አካላት የሚጠየቁ በርካታ የሰነዶች፣ የመረጃና 

የክፍያ ብዛት፣ የሥራ ሂደቱ የሚወስደው ጊዜ የተንዛዛ መሆን፣ ሥራው በሚጠይቀው ልክ 

በፋሲሊቲ፣ በመሣሪያና በሰው ኃይል የተሟላ ሆኖ አለመገኘት፣ በዋናነት ደግሞ በእነዚህ 

የሎጅስቲክስ ዘርፍ ተዋናዮች መካከል የተቀናጀ አሠራር አለመኖር አንዱና ከፍተኛ ማነቆ መሆኑ 

ታይቷል፡፡  

እቃውን ከባህር ወደብ ለማውጣት የሚፈጸሙ ስነስርዓቶች፤በመንገድ ለማጓጓዝ፤እና በሀገር 

ውስጥ የጉምሩክ ስነስርዓት ፈጽሞ እቃውን ለማውጣት የሚወስደው ጊዜ በወረቀት ሲታይ 

እጅግ አነስተኛ ቢመስልም በተግባር ግን ውስብስብ የሆኑ ሂደቶችን የሚያልፍ በመሆኑ 

የጉምሩክ አሰራር ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ የሲስተም እና ሌሎች ጉዳዮች የተነሳ የእቃዎች 

የትራንዚት ሂደት ረጀም ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

2.4.3. የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች ብቃትና አቅም ዝቅተኛ መሆን 
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የሎጅስቲክስ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ የመንግስት ልዩ ልዩ ተቋማት በዕውቀትና በብቃት 

ከመምራት አኳያ የተቋማት የማሰፈጸም አቅም ማነስ አንዱ ማነቆ ሲሆን፣ እንዲሁም  

በመንግስትም ሆነ በግል ዘርፍ፣ በሀገር ውስጥም ሆነ በባህር ወደቦች የሎጅስቲክስ አገልግሎት 

የሚሰጡ ኩባንያዎች የዘርፉ ዕውቀትና ክህሎት ያለዉ የባለሙያ ክፍተት ሌላው ማነቆ መሆኑ 

ታይቷል፡፡ 

ከዚህ አኳያ የጉምሩክ አስተላላፊዎች ፤ የእቃ አስተላላፊዎች፤ የመርከብ ወኪሎች፤ የጅቡቲ 

ትራንዚተሮች እና የጅቡቲ መርከብ ወኪሎች ተናቦ የመስራት፤ የስልጠና እና የብቃት ማረጋገጫ 

አሰጣጥ ስርዓት ሀገራችን ከምትፈልገው የንግድ ሎጅስቲክስ አሰራር እና ፍላጎት አንጻር 

ያልተቀናጀ እና ያልተጣጣመ በመሆኑ በተለያዩ ተቆጣጣሪ አካላት በተበጣጠሰ መልኩ የሚሰጡ 

ብቃት የማረጋገጥ እና ኦፐሬተሮችን የማብቃት ስራ ተፈላጊውን ውጤት እያመጣ እንዳልሆነ 

ለማየት ተችሏል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተለይ ለጉምሩክ አስተላላፊዎች የሚሰጠው ስልጠና 

ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ በቋሚነት የማይስጥ ከመሆኑ አንጻር ጥቂት የጉምሩክ አስተላላፊዎች 

በከፍተኛ ዋጋ ለመስራት የሚችሉበት እድልን በመፍጠር የባለሙያ እጥረት የሚያስከትል መሆኑ 

ታይቷል፡፡ 

2.4.4. በሎጅስቲክስ የአገልግሎት ዘርፍ የሞኖፖሊ አሠራር ችግር 

በሎጅስቲክስ የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ በሞኖፖሊና በብቸኛ የአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች 

(Exclusive Service Providers) የሚከናወኑ የአገልገሎት መስኮች ብዙ ናቸው፡፡ እነርሱም 

በጅቡቲ ወደብ የ”DCT” የኮንቴይነር ተርሚናል፣ የብትን ጭነት ኦፐሬሽን ተርሚናል፣ የነዳጅ 

ተርሚናል፣ እንደዚሁም ለገቢ ዕቃዎች የባህር ትራንስፖርት፣ (ሁሉንም የገቢ ጭነት 

አይመለከትም) የመልቲ ሞዳል ኦፐሬሽን፣ የደረቅ ወደብ አገልግሎት ናቸው፡፡ 

እነዚህ የአገልግሎት መስኮች ለገበያ ክፍት አለመሆናቸው ብቻ ሳይሆን የአገልግሎት አሰጣጡን 

ለመቆጣጠር የሚያስችል አሠራር ባለመዘርጋቱም ጭምር ለተንዛዛ አሠራርና ለአገልግሎት ዋጋ 

መናር መነሻ ምክንያት ነው፡፡  ስለሆነም የሎጅስቲክስ የአገልግሎት መስኮች ላይ ተገቢ ቁጥጥርና 

በዘርፉም የውድድር መንፈስ ክፍተት በሎጅስቲክስ ሥርዓቱ ላይ የማይናቅና ጉልህ ችግር መሆኑ 

ታይቷል፡፡  

2.4.5. በቂ የሎጅስቲክስ መሠረት ልማት አለመኖርና የማኔጅመንት ችግር 

ውጤታማ እና የተቀላጠፈ የሎጅስቲክስ ሥርዓት ከሚፈለገው ግብዓት አንዱ የመሠረት ልማት 

ነው፡፡ በዚህ ረገድ ከትንታኔው ከተገኙ በርካታ ግኝቶች (findings) ውስጥ፣  
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• የትራንስፖርት አቅርቦትና የትራንስፖርት ማኔጅመንት ችግር፤ 

• የመንገድ ሁኔታ፤ 

• የጭነት ማዕከላት ሁኔታ 

• የወደብ ፋሲሊቲ፣ የመርከብ ማሸጊያዎች፣ የወደብ ዕቃ መገልገያ መሣሪያዎች፣ 

• የዘመናዊ የመረጃ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምና በመሰል የሎጅስቲክስ የመሠረተ-ልማት 
ግንባታ፣ 

ክፍተት ታይቷል፡፡ 

2.4.6. በሎጅስቲክስ ዘርፍ በአገልግሎት  ሰጪዎችም ሆነ በተቆጣጣሪ ተቋማት ያለው 
የአቅም፣ የዕውቀትና የክህሎት ክፍተት 

የሎጅስቲክስ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ የመንግስት ልዩ ልዩ ተቋማት በዕውቀትና በብቃት 

ከመምራት አኳያ የተቋማት የማሰፈጸም አቅም ከፍተኛ አንዱ ማነቆ ሲሆን፣  በመንግስትም ሆነ 

በግል ዘርፍ፣ በሀገር ውስጥም ሆነ በባህር ወደቦች የሎጅስቲክስ አገልግሎት የሚሰጡ ኩባንያዎች 
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ክፍል ሦስት 

3. የሎጅስቲክስ ዘርፍ ራዕይ፣ ስትራተጂያዊ ዓላማና ስትራተጂ 

3.1. ራዕይ 
የሎጅስቲክስ ሥርዓት የሀገራችን የንግድና የኢንቨስትመንት ዕድገትን ከማሳለጥ አልፎ 

በኢኮኖሚው ዕድገት በተለይም በውጭ ምንዛሪ ማፍራት ጉልህ ድርሻ ያለው ሆኖ ማየት፡፡ 

3.2. ዓላማና ግቦች 

3.2.1. አጠቃላይ ዓላማ 
 
የሎጅስቲክስ  ሥርዓቱን  በቀጣይ  አሥር  ዓመታት ውስጥ ትራንስፎርም ማድረግ ነው፡፡ 

3.2.2. ዝርዝር ዓላማዎች 

1. በዓለም ዓቀፍ የሎጅስቲክስ አፈጻጸም መለኪያ (Logistics Performance Index – LPI) 
በጣም በዝቅተኛ ተርታ ላይ የሚገኘው የሀገራችን ደረጃ ከፍ ማድረግ፡፡ 

2.  የሎጅስቲክስ ጊዜን (Lead time) መቀነስ፡፡ 

3.  የሎጅስቲክስ ወጪን መቀነስ፡፡ 

4.  የብትን ጭነትን ያለመርከብ ዲመሬጅ ክፍያ ማጓጓዝ፡፡ 

5.  የዕቃዎች የወደብ ላይ ቆይታ (Port Dwell Time) መቀነስ፡፡ 

6.  የወጪ ዕቃዎችን በሀገር ውስጥ በኮንቴይነር አሽጐ መላክ፡፡ 

7.  የመርከቦች በወደብ የባህር ላይ ቆይታን ማሳጠር፡፡ 

3.2.3. ግቦች   

ግቦች የሎጅስቲክስ አፈጻጸም መለኪያን፣ በአፈጻጸም መለኪያ መሠረት አሁን ያለበት ደረጃ 

እንዲሁም በቀጣይ አሥር ዓመታት ውስጥ  የሚደርስበትን ደረጃ በማካተት የተቀረጸ ሲሆን 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

ግብ 1.  በዓለም አቀፍ የሎጅስቲክስ አፈፃፀም/ Logistics  Performance  

Index – LPI/ መለኪያ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ደረጃ ከ  126ኛ ወደ 50ኛ ደረጃ ከፍ 

ማድረግ፣  
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ግብ 2. ጭነትን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት የባንክ ፈቃድ ከመጠየቅ ጀምሮ ዕቃው በአገር 

ውስጥ እስከ መረከብ የሚወስደውን ጊዜ (lead time) ከ128 ቀናት ወደ 40 ቀናት መቀነስ፣  

ግብ 3. ገቢ ዕቃዎች (import cargo) ከመርከብ ከተራገፈበት ቀን ጀምሮ በአገር ውስጥ 

ለመረከብ የሚወስደውን ጊዜ ከ46 ቀናት ወደ 7 ቀናት መቀነስ፣  

ግብ 4. ወጪ ዕቃዎች (export cargo) ከአገር ውስጥ ከባንክ ፈቃድ ጀምሮ ጭነቱ መርከብ ላይ 

እስኪጫን የሚወስደውን ጊዜ ከ42 ቀናት ወደ 7 ቀናት መቀነስ፣  

ግብ 5. ወደ አገር ውስጥ የሚጓጓዘውን የብትን ጭነት ያለምንም የመርከብ ዲመሬጅ ክፍያ ወደ 

አገር ውስጥ ማጓጓዝ፣  

ግብ 6. የገቢ ዕቃዎችን የወደብ ላይ ቆይታ (port Dwell time) ከ40 ቀናት ወደ 3 ቀናት 

መቀነስ፣ 

ግብ 7. ወጪ ዕቃዎችን በአገር ውስጥ በኮንቴነር አሽጐ የመላክ አፈፃፀምን ከደረሠበት 20% 

ወደ 90% ማሳደግ፣  

ግብ 8 የብትን ጭነት አጓጓዥ መርከቦች በወደብ የባህር ላይ ቆይታን ከ35 ቀናት ወደ 2 ቀናት 

መቀንስ፣  

ግብ 9. የብሬክ በልክ አጓጓዥ መርከቦች በወደብ የባህር ላይ ቆይታን ከ15 ቀናት ወደ 2 ቀናት 

መቀነስ፣  

3.3. የሎጅስቲክስ ዘርፍ ስትራተጂዎች 

የሀገራችን የሎጅስቲክስ ዘርፍ ራዕይና ዓላማውን ከማሳካት አኳያ በትንታኔ ላይ በተመሰረተ ጥናት 
ከፍተኛ ተጽዕኖ  ያላቸው  ቁልፍ  የሆኑ  ማነቆዎች  (challenges) ተለይቷል፡፡ 

ስለሆነም  የሎጅስቲክስ  ሥርዓትን  ትራንስፎርም  የማድረግ  ዓላማን ለማሳካትና ቁልፍ 
ማነቆዎችን ለመፍታት የሚያስችሉ ስድስት ዋና ዋና ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ስትራተጂ - 1   
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የሎጅስቲክስ አገልግሎት አሰጣጥ አሠራርና የኦፐሬተሮች ብቃት ትራንስፎርም ማድረግ፣ 

ስትራተጂ - 2   

የሎጅስቲክስ ዘርፍ ፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ ማጠናከር፣ 

ስትራተጂ - 3   

የተሳለጠና  አስተማማኝ  የጉምሩክና  የትራንዚት  ሥርዓት መዘርጋት፣  

ስትራተጂ - 4   

አስተማማኝ የንግድና የፋይናንስ ሥርዓት በመዘርጋት በሎጅስቲክስ የማሰለጥ ሚናውን 
ማጐልበት፣ 

ስትራተጂ - 5   

የሎጅስቲክስ መሠረተ - ልማት መገንባት፣ 

ስትራተጂ  -6   

የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም፣  የዘርፉ  የሰው  ኃይል ብቃት መገንባት እና ውጤታማ 
አደረጃጀት መፍጠር፣ 

ከላይ የተመለከቱት ስድስት ዋና ዋና ስትራተጂዎች ሲሆኑ፣ ለእያንዳንዱ ዋና ስትራተጂ 

የማስፈጸሚያው ስልቶች የሆኑ ንዑሳን ስትራተጂዎችና ወደ ተግባር የሚለወጡ የመፍትሄ 

ሃሳቦች (Interventions) በማካተት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ ስትራተጂና ንዐስ ስትራተደ 

የሚለው በሎጅስቲክ ሥርዓት ያሉት ማነቆወች ለመፍታት የሚያስችሉ የውሣኔ ሀሳቦች 

(Interventions) በየመለኩ ከማደራጀት አንጻር እንደሆነና የመፍትሄ ሀሳቦችመ በቀጣይ ወደ 

ኘሮግራመ የመለወጥ ሥራን የሚጠይቅ ነው፡፡ 

ስትራተጂ 1   የሎጅስቲክስ አገልግሎት አሰጣጥ፣ አሠራርና የኦኘሬተሮቹን  አቅም  
ትራንሰፎርም ማድረግ፡፡ 

የስትራተጂው ዓላማ 

የዚህ ስትራተጂ  ዋና ዓላማ የሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም በማድረግ ሂደት 

ቁልፍ ጉዳይ የሆነው የሀገራችን የሎጅስቲክስ አገልግሎት አሰጣጥና አሠራር ውጤታማ በሆነ 

መልኩ በመለወጥ የተቀላጠፈ ውጤታማና የተቀናጀ እንዲሆን ማድረግ፤ እንደዚሁም 

የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች ለላኪዎችና ለአሰመጪዎች የተሟላና የተቀናጀ አገልግሎት 

ለመሰጠት ወደ ሚያስችል የላቀ ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው፡፡ 
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ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚከተሉት ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ንዑሳን ስትራተጂ 1.1  ቀልጣፋና ውጤታማ የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሥርዓት መዘርጋት፣ 

ንዑሳን ስትራተጂ 1.2  የባትሎአድ የሎጅስቲክስ አገልግሎት አሰጣጥ፣ አሰራርና አደረጃጀትን 

ትራንስፎርም ማድረግ፣ 

ንዑሳን ስትራተጂ 1.3 የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎችን ማጠናከር፣ 

ንዑሳን ስትራተጂ 1.4 የትራንስፖርት አቅምን ማሳደግ (Enhance Transport Capacity)፣ 

እያንዳንዱ   ንዑሳን   ስትራተጂዎች   ከማሰፈጸሚያ  የመፍትሄ   ሃሳቦች (Intervention) 

ከታች ተመልክቷል፡፡ 

ንሁስ ስትራተጂ 1.1 ቀልጣፋና ውጤታማ የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሥርዓት መዘርጋት 

• የደረቅ ብትን ጭነት በብሄራዊ ደረጃ ለማቀናጀት የሚያስችል አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት ይበልጥ ማጠናከርና ሽፋኑን ማሳደግ፡፡ 

• የወጪ ዕቃዎችን በሀገር ውስጥ በኮንቴይነር አሽጐ የመላክ አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• በኮንቴይነር ታሽገው ሊጓጓዙ ለሚችሉ ጭነቶች የኮንቴይነራይዜሽን አጠቃቀምና አሠራር 
ማሳደግ፡፡ 

• ኢኮኖሚ አዋጭነትን መሠረት ያደረገ የአማራጭ ወደቦች/የትራንዚት ኮሪደሮች አጠቃቀም 
ማሳደግ፡፡ 

• የተሟላና የተቀናጀ የኤክስፖርት የሎጅስቲክስ አገልግሎት ፖኬጅ አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• የባህር ትራንስፖርት አገልግሎትና ዋጋ የሚመራበት ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

• የገቢ  ዕቃዎች  የትራንዚት  ትራንስፖርት  የሚመራበት  ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

• የኢንዱስትሪያል ፖርኮችን እና የጭነት መነሻና መድረሻ ጣቢያዎችን ማዕከል ያደረገ 

የተቀናጀ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ የትራንዚት ትራንስፖርት አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• የሎጅስቲክስ የጭነት ማዕከሎች የጋራ አጠቃቀም አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• በደረቅ ወደቦች የዕቃወች የቆይታና የውርስ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 
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• የባህር የየብስና የአየር ትራንስፖርት በማጣመር አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል 

የከንሶሊዴሽን አሠራር መዘርጋት፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ  1.2  የባትሎአድ  የሎጅስቲክስ  አገልግሎት  አሰጣጥ፣  አሰራርና አደረጃጀትን 
ትራንስፎርም ማድረግ፣ 

የንዑስ ስትራተጂው ዓላማ 

የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሀገራችን ሎጅስቲክስ 

ሥርዓት ከፍተኛ ሚና ያለው የመንግስት ልማት ድርጅት ነው፡፡  ተቋሙ ከሉጅስቲክስ አንጻር 

በማንኛውም የሀገራችን የልማት እንቅስቃሴ ጀርባ ሊገኝ ይገባል፡፡  ስለሆነም ብሄራዊ 

የሎጅስቲክስ ስትራተጂ ከመተግበር አኳያ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ 

አገልግሎት ድርጅት በዋናነት ሁለት ሚናዎች ይኖሩታል፡፡ 

እነርሱም፡-   

1ኛ/  ፈር ቀዳጅ ስትራተጂውን በተግባር ለመተርጐም ግንባር ቀደም የሎጅስቲክስ አገልግሎት 

ሰጪ ተቋም ሆኖ መገኘት፡፡ 

2ኛ/ በሎጅስቲክስ የአገልግሎት መስክ ከተሰማሩት ተቋማት ጋር በአጋርነት በመስራት የሀገራችን 

የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎችን የማብቃትና ዘርፉም ለውድድር ምቹ እንዲሆን የበኩሉን 

አስተዋጽዎ የሚያደርግ ብቁ ተቋም ሆኖ መገኘት፡፡ 

የዚህ ንዑስ ስትራተጂ ማሰፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Intervention) ከታች እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡ 

• ደረቅ የብትን ጭነትን ከመነሻ እስከ ማስረከብ ድረስ (end-to end) የተቀናጀ አገልግሎት 

ለመስጠት የሚያስችል ብቃትና አቅም መፍጠር፡፡ 

• በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት የሚጓጓዝ የጭነት ሽፋን እና የአገልግሎት አሰጣጥ 

ለማሳደግ ሌሎች የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪ አካላትን ለመጠቀም የሚያስችል አሠራር 

መዘርጋት፡፡ 

• የፖርትሱዳን የበርበራና ሌሎች የባህር በሮች የትራንዚት ኮሪደር የአጠቃቀም ስምምነትን ወደ 

ኦፐሬሽን መለወጥ፡፡ 
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• በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ሥርዓት ለሚጓጓዙ ጭነት ከመርከብ በተራገፈ በአራት ቀናት 

ውስጥ ደረቅ ወደብ ለማድረስ የሚያስችል ስታንዳርድ ኦፐሬሽን መዘርጋት፡፡ 

•  በዩኒ ሞዳል የትራንስፖርት ሥርዓት ለሚጓጓዝ ጭነት የተሟላ የክሊሪንግ ሰነድ ከመረከብ 

ጀምሮ ጭነቱን በ6 ቀናት ውስጥ ለማስረከብ የሚያስችል ስታንዳርድ ኦፐሬሽን መዘርጋት፡፡ 

• የደረቅ ወደብ ኦፐሬሽን የአገልግሎት አሰጣጥ ዘመናዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ የሆነ አሠራር 

መዘርጋት፡፡ 

• በራስ መርከብ እና በሌሎች መርከቦች በመጠቀም የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት የመስጠት 

አሠራርን የብሄራዊ፣ አህጉራዊና የዓለም አቀፍ ሁኔታን ያገናዘበ የሽፒንግ  ስትራተጂ 

መንደፍ፡፡ 

• ለኘሮጀክት ዕቃዎች ልዩ የካርጐ ሀንድሊንግና የትራንስፖርት አገልግሎት ለመሰጠት 

የሚያስችል አቅም መፍጠር፡፡ 

• በገቢና በወጪ ንግድ ያለው ክፍተትን ተከትሎ በኮንቴይነር አቅርቦት እየተከሰተ ያለውን 

ችግር ለመፍታት የሚያስችል ጭነት የማቀናጀት አሠራርና ማዕከል (Cross Docking 

Centers) ማቋቋም፡፡ 

• የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ቀደም ሲል በተካሄድ 

ጥናቶችና በአፈጻጸም የተለዩ ክፍተቶችን ለመሙላት፤ ከላይ የተዘረዘሩትን ስትራተጂዎች 

ለመሸከምና በአጠቃላይም የሀገሪቱ የሎጅስቲክስ ሥርዓትን ትራንስፎርም ለማድረግ የተነደፉ 

ስትራተጂዎችን በግንባር ቀደምትነት ተሰልፎ ለመፈጸም የሚያስችለው መዋቅራዊ አደረጃጀቱ 

የተሟላ ቁመና ያለው ተቋም ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 1.3  የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎችን ማጠናከር 

• በዘርፉ ጠንካራ የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎች  መፍጠር፡፡ 

• በትራንስፖርት አገልግሎት የተሰማሩ በአንጻራዊ የተሻለ አቅም ያላቸውን ወደ የተሟላ 

የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪነት ለማሸጋገር የሚያስችል ኘሮግራም ነድፎ ተግባራዊ 

ማድረግ፡፡ 

• በዘርፉ የተሰማሩ የፍሬትፎርዋርዲንግና የመርከብ ውክልና አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎችን 
ማጠናከር፡፡ 

• የጉምሩክ ልዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ፈቃድ ሥርዓት ለሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች 
የሚሰጥበት አሠራር መዘርጋት፡፡ 
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• የድንበር ዘለል የትራንዚት አገልግሎት ሰጪዎች የቅንጅት አካሄድ የሚመራበት አሠራር 
ማሻሻል፡፡ 

• የተቀናጀ የሥልጠናና የፈቃድ አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

• የሎጅስቲክስ አገልግሎት አሰጣጥ የጥራት ቁጥጥር አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• የሎጅስቲክስ የልዕቀት ማዕከል ማቋቋም፡፡ 

• በሎጅስቲክስ አገልግሎት መስክ የተሰማሩ ኩባንያዎችና የሰው ኃይል አቅም መገንባት፡፡ 

• የሎጅስቲክስ ኘሮፌሽናል ማኀበራት ማቋቋም፡፡ 

• የሎጅስቲክስ የመረጃ ማዕከል ማቋቋም፡፡ 

•  የረጅም ጊዜ ኮንትራት አሠራርን ማበረታታት፡፡ 

• በሎጅስቲክስ የአገልግሎት መስክ የተሰማሩ ኦፐሬተሮችን ለማነቃቃትና በዘርፉ የሚሰጡ 

የአገልግሎት  አሰጣጥን  ተከታታይነት  ባለው  መልኩ  ለማሻሻል  የሚያስችል የማበረታቻ 

ዘዴ ተግባራዊ ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 1.4  የትራንስፖርት አቅምን ማሳደግ (Enhance Transport Capacity) 

• የምድር ባቡር ትራንስፖርት ከመንገድ ትራንስፖርትና የጭነት ማዕከላት ጋር አቀናጅቶ 

አገልግሎቱን ማጠናከር፡፡ 

• የሀገሪቱ የገቢና የወጪ ዕቃዎች፤ እንደዚሁም የትራንዚት የጭነት ፍሰትን ማቀናጀት፡፡ 

• የመጫን አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ /ከ7ዐ - 1ዐዐ ቶን/ ተሽከርካሪዎችን ማስገባት፡፡ 

• ተሳቢዎችን በጐታች መኪናዎች በመጠቀም ጭነት የማጓጓዝ ሥርዓት መዘርጋት፡፡ (Tractor 

Head Exchange System) 

• የሀገራችን የጭነት አጓጓዥ ማኀበራት አደረጃጀት ወደ ንግድ ተቋምነት ለማሸጋገር 

የሚያስችል አሠራር መዘርጋት፡፡ 

• የፍሊት ማኔጅመንት አሠራር ተግባራዊ ማድረግ፡፡ 

• የሎጅስቲክስ መስመሮችን (Logistics Routes) ማጠናከር፡፡ 
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ስትራተጂ 2  የሎጅስቲክስ  ዘርፍ  የፖሊሲና  የህግ  ማዕቀፍ ማጠናከር የስትራተጂው ዓላማ 

የሀገራችን የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች ብቃት፣ የአገልግሎት ጥራት ደረጃ፣ የተሟላና 

የተቀናጀ የሎጅስቲክስ አገልግሎቶች ፖኬጅ በመሰጠት ረገድ በእጅጉ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ 

ናቸው፡፡  ይህም የውጭ ንግዳችን በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዳይሆን አድርጐታል፡፡  ለዚህ 

ዋናው መንስኤ ደግሞ በዘርፉ ያለው የውድድር ማዕቀፍ መጥበብ ነው፡፡  በዘርፉ የሚሰጡ 

አገልግሎቶች አንዳንዶቹ በአንድ መንግሥታዊ ተቋም በሞኖፖል የሚሰሩ ናቸው፡፡  ከሌሎቹ 

ለሀገር ውስጥ የግል ኦኘሬተሮች ክፍት ቢሆኑም ለዓለም አቀፍ ኦኘሬተሮች ዝግ ናቸው፡፡  

ስለሆነም የዚህ ስትራተጂ ዋና ዓላማ በዘርፉ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በተመለከተ ለፖሊሲ 

ውሣኔ መነሻ ጥናቶችን ላይ ተመስርቶ ለመንግስት እየቀረበ ደረጃ በደረጃ ለውድድር ክፍት 

ማድረግ ነዉ፡፡  በዚህም የመንግስትም ሆኑ የግል የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች ተዓማኒ፣ 

ቀልጣፋና ውጤታማ የሎጅስቲክስ አገልግሎት በመሰጠት ዘርፉ ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ማድረግ 

ነው፡፡     

ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚከተሉት ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ንዑስ ስትራተጂ 2.1  የባህር ትራንስፖርት የአገልግሎት መስክ ፖሊሲ ማሻሻል፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 2.2  የመልቲ ሞዳል  ኦፖሬተርነት  የፈቃድ  አሰጣጥ ፖሊሲ ማሻሻል፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 2.3 የፍሬት ፎርዋርዲንግ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ለመሰማራት የሚያስችል 

የፈቃድ አሰጣጥ ማጠናከርና ማሻሻል፡፡  
ንዑስ ስትራተጂ 2.4  የመንገድ  ትራንስፖርት  ዘርፍ  ፖሊሲ  ማጠናከርና ማሻሻል፡፡ 

ለእያንዳንዱ ንዑሱን ስትራተጂዎች ማሰፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions) ከታች 

ተመልክቷል፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ  2.1  የባህር ትራንስፖርት የአገልግሎት መስክ ፖሊሲ ማሻሻል፡፡ 

ምዕራፍ 1፡- በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና  ሎጅስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሞኖፖል 

እየተሰጠ ያለው አገልግሎት ማጠናከርና እንደዚሁም የአገልግሎት ጥራቱና ዋጋውን ለመቆጣጠር 

የሚያስችል አሠራር መዘርጋት፡፡ 
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ምዕራፍ 2፡- ከፍተኛ አስመጪዎች እና ላኪዎች (Major cargo owners) በድርጅቱ የአክስዮን 

ድርሻ እንዲገቡ በማድረግ ተቋሙን ማጠናከር፡፡ 

ምዕራፍ 3፡-  ባትሎአድ  ከውጭ   የመርከብ   ኩባንያዎች  ጋር  በፖርትነርሽኘ መስራት፡፡ 

ምዕራፍ 4፡- የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ 

ኩባንያዎች ክፍት ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 2.2 የመልቲ ሞዳል  ኦፖሬተርነት  የፈቃድ  አሰጣጥ ፖሊሲ ማሻሻል፡፡ 

ምዕራፍ 1፡- ብቸኛው የመልቲ ሞዳል አከናዋኝ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ 

አገልግሎት ድርጅት፣ ሌሎች የሎጅስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች አቅምን ለመጠቀም 

የሚያስችለው አሠራር ዘርግቶ ተግባራዊ በማድረግ አገልግሎቱን ማሻሻል፡፡ 

ምዕራፍ 2፡- የግል የሎጅስቲክስ አገልግሎት  ሰጪ  ኩባንያዎችን  ፈቃድ  ለመስጠት 

የሚያስችል ደንብ  አውጥቶ  ተግባራዊ ማድረግ፡፡ 

ምዕራፍ 3፡-  የመልቲ ሞዳል ኦፐሬተርነት የአገልግሎት ዘርፍ ሙሉ  ለሙሉ ለነጻ ገበያ ክፍት 

ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 2.3  የፍሬት ፎርዋርዲንግ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ለመሰማራት የሚያስችል 

የፈቃድ አሰጣጥ ማጠናከርና ማሻሻል፡፡ 

ምዕራፍ 1፡- የሀገር  ውስጥ  የፍሬት ፎርዋርዲንግ አገልግሎት ሰጪ ኩባንያዎችን አቅም 
ማጠናከር፡፡ 

ምዕራፍ 2፡- የሀገር ውስጥ  የፍሬትፎርዋርዲንግ  አገልግሎት  ሰጪ  ኩባንያዎች  

ከውጭ ሀገር ኩባንያዎች በፖርትነርሺኘ ለመስራት የሚያስችል አሠራር መዘርጋት፡፡ 

ምዕራፍ 3፡- የፍሬት ፎርዋርዲንግ  የአገልግሎት  መስክ ሙሉ  ለሙሉ  ለዓለም  አቀፍ 

ኩባንያዎች ክፍት ማድረግ፡፡ 

 ንዑስ ስትራተጂ 2.4  የመንገድ ትራንስፖርት  ዘርፍ  ፖሊሲ  ማጠናከርና ማሻሻል          

ምዕራፍ 1፡- በብቸኝነት የደረቅ ወደብ ኦፐሬሽን አገልግሎት እየሰጠ ያለው ኢባትሎአድ የደረቅ 

ወደብ መሠረተ ልማት የመገንባትና የጋራ የአገልግሎት መስጫ ባለቤት በመሆን (Land Lord) 
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በደረቅ ወደብ ውስጥ የሚሰጡ ልዩ ልዩ የኦፐሬሽን ተግባራት ግን በግል የሎጅስቲክስ 

አገልግሎት ሰጪዎችና የጭነት ባለቤቶች የሚከናወኑበት አሠራር መዘርጋት፡፡ 

ምዕራፍ 2፡- የደረቅ ወደብ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ኦኘሬተሮች 

ክፍት ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 2.5 

ምዕራፍ 1፡-   የሀገር ውስጥ የትራንስፖርት ኩባንያዎችን ብቃት በማሳደግ የመወዳደር 

አቅማቸውን ማሳደግ፡፡ 

ምዕራፍ 2፡-   የመንገድ  ትራንስፖርት  አገልግሎት  ለጐረቤት  ሀገሮች  የትራንስፖርት  

ኩባንያዎች  ገበያ  ክፍት  ማድረግ፡፡ 

ስትራተጂ 3  የተሳለጠና አስተማማኝ የጉምሩክና የትራንዚት ሥርዓት መዘርጋት 

የስትራተጂው ዓላማ 

የስትራተጂው ዋና ዓላማ በዕቃዎች ፍሰትና እንቅስቃሴ ሚና ያላቸው ተቆጣጣሪ ተቋማት 
አሠራር ቀላል፣ የተቀናጀና የተቀላጠፈ ማድረግ ነው፡፡ 

 
ይህን ዓላማ ለማሳካት የሚከተሉት ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ንዑሳን ስትራተጂ 3.1  ውጤታማ የጉምሩክና የፋሲሊቴሽን አሠራር መዘርጋት፣ 
ንዑሳን ስትራተጂ 3.2  ውጤታማ የትራንዚት የወደብ ኦፐሬሽን አሠራር መዘርጋት፣ 
ንዑሳን ስትራተጂ 3.3  የኮሪደር አጠቃቀምን ማሳደግ፣  
ንዑሳን ስትራተጂ 3.4  የወደብ አጠቃቀምን ማሳደግ፣  

ለእያንዳንዱ ንዑሳን ስትራተጂዎች ማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሣቦች (Interventions) ከታች 

ተመልክቷ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 3.1   ውጤታማ የጉምሩክና የፋሲሊቴሽን አሠራር መዘርጋት 

• ብሄራዊ የአንድ መስኮት አገልግሎት ማቋቋም (Establish National Single Window)  

• ከወደብ ኦፐሬሽን ጋር የተቀናጀ ቀጠናዊ (regional) የአንድ መስኮት አገልግሎት ማቋቋም፡፡ 
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• የተጀመረው የአንድ መስኮት አገልግሎት ኘሮጀክት ወደ ተሟላ ትግበራ     እስከሚገባ  

የጉምሩክ አሠራርን ማሻሻል (Customs Facilitation) 

• በሀገሪቱ የውጭ ንግድ መግቢያና መውጫ ድንበሮች /ኬላዎች የሚሰጠው የጉምሩክ አሠራር 

ማሻሻልና ወጥ ደረጃ እንዲኖረው ማድረግ፡፡   

• በሞጆ ደረቅ ወደብ የተቀናጀና ቀልጣፋ  አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል አሠራር 

መዘርጋት፡፡  

• የትራንዚትና የፍተሻ ጣቢያዎችን መቀነስ፡፡ 

• በሀገር ውስጥ የባዶ ኮንቴይነር እንቅስቃሴ የሚመራበት አሠራር ማሻሻል፡፡  

• ነፃ የኮንቴይነሮች እንቅስቃሴ የሚመራበት ዘላቂ ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

• የጋራ የጉምሩክ ቀጠና ማቋቋም (Single Customer Territory) 

• የሰነድ መጠን መቀነስና የሰነድ አቅርቦትም ሆነ የገንዘብ ክፍያ በዘመናዊ የተደገፈ ማድረግ፡፡ 

• የወደብ አልባ ሀገሮች የቬና ኘሮግራም (VPOA) ከሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ጋር 

በማስተላለፍ መተግበር፡፡ 

• ጭነትን በከፊል የመልቀቅ (Partial Shipment) አሠራር ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 3.2  ውጤታማ የትራንዚት የወደብ ኦፐሬሽን አሠራር መዘርጋት 

• በባህር ወደቦች የተርሚናል ኦፐሬሽን አገልግሎት የሚሰጠው በብቸኛ አገልግሎት ሰጪ 

ኩባንያዎች (Exclusive Service Provider) ነው፡፡ በመሆኑም በባህር ወደብ በሞኖፖሊ 

የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችል አሠራር እንዲዘረጋ ማድረግ፡፡ 

• በጅቡቲ ወደብ የአንድ መስኮት አገልግሎት (Port Community)  እንዲቋቋም ማድረግ፡፡ 

• የትራንዚት ኮሪደር ማኔጅመንት ባለሥልጣን ማቋቋም ለከፍተኛ የወደብ   አገልግሎት 

ተጠቃሚዎች ልዩ የታሪፍ ቅናሽ የሚገኝበት አሠራር መዘርጋት፡፡  

ንዑስ ስትራተጂ 3.3  የኮሪደር አጠቃቀምን ማሳደግ  

• የባህር ወደቦችና የትራንዚት ኮሪደሮች የአፈፃፀም መለኪያ ማዳበርና የክትትል ሥርዓት 

መዘርጋት ፡፡ 
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• የጋራ የድንበር ቁጥጥር ማቋቋም (One Stop Border Post)  

• የመንገድ የክብደት ህግ በማጣጣም ተግባራዊ ማድረግ ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ  3.4 የወደብ አጠቃቀምን ማሳደግ  

• ሀገራችን ከባለወደብ ሀገሮች የኢንቨስትመንት አገራት ጋር በጋራ በወደብ ልማትና በወደብ 

የተርሚናል ኦፐሬተርነት በመሳተፍ የብቸኛ የወደብ አገልግሎት  ሰጪዎች ጫናን መቋቋም፡፡ 

• በባህር ትራንስፖርት የጅቡቲ ወደብ ወደ ሪጅናል የሎጅስቲክስ ማእከልነት  

• የጅቡቲ ወደብ ሪጅናል የሎጅስቲክስ ማእከል እንዲሆን በጋራ መስራት፡፡  

ስትራተጂ 4  አስተማማኝ  የንግድና  የፋይናንስ  ሥርዓት  በመዘርጋት  በሎጅስቲክስ 
የማሳለጥ  ሚናውን ማጐልበት 

 የስትራተጂ ዓላማ 

የንግድና የፋይናንስ ሥርዓቱ የሉጅስቲክስ ጊዜና ወጪን ለመቀነስና በአጠቃቀም  የሉጅስቲክስ 

ሥርዓቱን ትራንስፎርም ለማድረግ በሚያግዝ ደረጃ ላይ እንዲሆን ማጠናከርና ማሻሻል የዚህ 

ስትራተጂ ዋና ዓላማ ነው፡፡   

ዓላማውን ለማሳካት የሚከተሉት ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ንዑሳን ስትራተጂ  4.1  ቀልጣፋና ውጤታማ የንግድ ፋይናንስ አሠራር መዘርጋት፣ 

ንዑሳን ስትራተጂ  4.2  የኘሮዳክሽን ኔትዎርክ   

ንዑሳን ስትራተጂ  4.3   ዘመናዊ  የገቢ  ንግድ  የስርጭት  ትስስር መዘርጋት (Distribution 
Network)       

ንዑስ ስትራተጂ 4.1  ቀልጣፋና ውጤታማ የንግድ ፋይናንስ አሠራር መዘርጋት 

• የባንክ የትራንዛክሽን ክፍያን ለመቆጣጠር የሚያስችል አሠራር መዘርጋት፡፡  

• የንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ጥያቄና አቅርቦት የሚያስተናግዱበት አሠራር ማሻሻል፡፡ 
•

• የጉምሩክ ልዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ፈቃድ ሽፋን  ማሳደግ፡፡ 

• ጭነት  በወቅቱ  የማያነሱ  አስመጪዎች  የተጠያቂነት  አሠራር መዘርጋት፡፡ 
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• ከጐረቤት  ሀገሮች  የሚደረግ  የንግድ  ልውውጥ  ማሳደግ፡፡ 

• አስመጪዎችና ላኪዎችን የሚያበረታታ አዲስ የፋይናንስ የድጋፍ አሠራር   መዘርጋት፡፡ 

• ለወደብ  አገልግሎት ቀላልና ውጤታማ  የክፍያ  ሥርዓት  መዘርጋት፡፡ 

• የውጭ ምንዛሪ ለመቆጣጠር የወጡ አሠራሮችና የፋይናንስ ዘርፍ ፖሊሲን  

• በማገናዘብ በሀገር ውስጥ ነጻ የንግድ ቀጠና ማቋቋም፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 4.2  የኘሮዳክሽን ኔትዎርክ   

• የኘሮዳክሽንና የሎጅስቲክስ አቅርቦት ማስተር ኘላን ማዘጋጀት፡፡ 

• የዕቃዎቹ ልዩ ባህሪይን ያገናዘበ የኮንሰልዴሽን ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

• ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ዘመናዊና ውጤታማ የሎጅስቲክስ አቅርቦትና አሠራር መዘርጋት፡፡ 

•  በቀላሉ  ለሚበላሹ  ዕቃዎች (Perishable Goods) ዘመናዊና 

•  ውጤታማ የሎጅስቲክስ ሥርዓት መዘርጋት፡፡ 

•  ለውጭ ንግድ ዕቃዎች አስተማማኝ፣ ቀልጣፋና ዘመናዊ የላብራቶሪ  

•  አገልግሎት አሰጣጥ መዘርጋት፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 4.3 ዘመናዊ  የገቢ  ንግድ  የስርጭት  ትስስር  መዘርጋት (Distribution 
Network) 

•  ዘመናዊ የገቢ ንግድ አሠራር ማስተር ኘላን ማዘጋጀት፣ 

•  የከተሞች የሎጅስቲክስ አሠራር መዘርጋት  

•  የአየር ብክለትን ለመቀነስ የሚያስችል የሎጅስቲክስ አሠራር መዘርጋት  

ስትራተጂ 5  የሎጅስቲክስ መሠረተ - ልማት መገንባት 
 
የስትራተጂ ዓላማ 

የስትራተጂው ዋና ዓላማ በሀገራችን የሎጅስቲክስ ሥርዓት ቁልፍ ሚና ያለው የሎጅስቲክስ 

መሠረተ-ልማት አቅርቦት ማሳደግና ማሻሻል ነው፡፡  ይህን ዓላማ ለማሳካትም የሚከተሉት 

ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 
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ንዑሳን ስትራተጂ  5.1  የሎጅስቲክስ ማዕከላትና ፋሲሊቲዎችን መገንባት፣ 

ንዑሳን ስትራተጂ  5.2  የትራንስፖርት መሠረተ - ልማት መገንባት 

ንዑሳን ስትራተጂ  5.3  የሎጅስቲክስ   ሥርዓት   ለማሻሻል የሚያስችል  የ”IT” ግንባታ 
ማከናወን 

ንዑስ ስትራተጂ 5.1  የሎጅስቲክስ ማዕከላትና ፋሲሊቲዎችን መገንባት 

• የሀገሪቱ የሎጅስቲክስ (የጭነት ማዕከላት) ማስተር ኘላን ማዘጋጀት፡፡ 

• የሞጆ ደረቅ ወደብ እየሰጠ ያለው አገልግሎት ከጉምሩክ የክሊሪንግ አገልግሎት ያለፈ 

አይደለም፡፡  ደረቅ ወደቡ ወደ የሎጅስቲክስ ማዕከል (Logistics hub) ማሳደግ ይገባል፡፡  

ይህም የባቡርና የመንገድ ትራንስፖርትን በማስተሳሰር፤ ለገቢና ለወጪ ዕቃዎች የተሟላ 

አገልግሎት ለመሰጠት፣ ብሎም የኮንቴይነር ስታፊንግና መሰል እሴትን የሚጨምሩ 

አገልግሎቶች ለመስጠትና በአጠቃላይ በሎጅስቲክስ ሥርዓቱ ውስጥ ቁልፍ ሚና 

እንዲኖረው ማድረግና በሌሎችም የደረቅ ወደቦችም አሠራሩን ለመዘርጋት ሞዴል እንዲሆን 

ማድረግ፡፡ 

• ዋና ዋና የጭነት ማዕከላትና የምርት ማዕከላትን ከሎጅስቲክስ ማዕከላት ጋር የሚገናኙበት 

ኔትዎርክ መገንባት፡፡ 

• ለሚበላሹ ጭነቶች የቀዝቃዛ መጋዘኖችና ተያያዥ ፋሲሊቲዎችን መገንባት፡፡ 

• የአየር ጭነት ማዕከላት ከሌሎች የትራንስፖርት ዘዴዎችና የሎጅስቲክስ ማዕከላት ጋር 

በማቀናጀት የግንባታ ተግባር ማከናወን፡፡ 

• በባህር ወደቦች መርከቦችንና ጭነቶችን ለማስተናገድ የማያስችል የወደብ፣ የፋሲሊቲና የዕቃ 

መገልገያ መሣሪያዎች ግንባታ እንዲሟላ ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ  5.2  የትራንስፖርት መሠረተ - ልማት መገንባት 

• የትራንስፖርት መሠረተ - ልማት ማስተር ኘላን ማዘጋጀት፡፡ 

• የትራንዚት ኮሪደሮች የመንገዶች የማስፋትና የማሻሻል ግንባታ እና የተሟላ ፋሲሊቲና 

መሣሪያዎችን የማሟላት ተግባር ማካሄድ፡፡ 

• የነዳጅና መሰል ፈሳሽ ጭነቶች የዴፖና የማጓጓዣ መስመር ግንባታ ማካሄድ፡፡ 
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• ብሄራዊ የባቡር ኔትወርክ ግንባታ ከሎጅስቲክስ/ጭነት ማዕከላት የሚያገናኙ መስመሮችና 

ፋሲሊቲዎች መገንባት፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 5.3  የሎጅስቲክስ   ሥርዓት   ለማሻሻል የሚያስችል  የ”IT” ግንባታ  

ማከናወን 

• የሎጅስቲክስ አገልግሎትን ይበልጥ ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ልዩ ልዩ 

የ”IT”  ሥርዓቶችን አጠቃቀም ማሳደግ፡፡ 

• የተሟላና የተቀናጀ የተርሚናል የኦፐሬሽን ሥርዓት በሀገር ውስጥ ደረቅ ወደቦች በጥቅም 

ላይ እንዲውል ማድረግ፡፡ 

• የፍሊት ማኔጅመንት፣ የጂ.ፒ.ኤስ፣ ጂ.አይ.ኤስ ቴክኖሎጂና መሰል ዘመናዊ የመገናኛና 

የትራንስፖርት ቴክኖሎጂዎችን በጥቅም ላይ ማዋል፡፡ 

ስትራተጂ 6  የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅምና የዘርፉ የሰው ኃይል መገንባት እና 
ውጤታማ አደረጃጀት መፍጠር 

የስትራተጂ ዓላማ 

የዚህ ስትራተጂ ዋና ዓላማ የዘርፉን የሰው ኃይል ብቃትና ክህሎት በማሳደግ የአገልግሎት 

ጥራቱን ለማሳደግና ዘርፉ በዕውቀት እንዲመራ ማድረግ ነው፡፡  ይህን ዓላማ ለማሳካት 

የሚከተሉት ንዑሳን ስትራተጂዎች ተነድፏል፡፡ 

እነርሱም፡- 

ንዑሳን ስትራተጂ  6.1  የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም መፍጠር 

ንዑሳን ስትራተጂ 6.2   የሎጅሰቲክስ ዘርፍ የሰው ኃይል ልማት ማካሄድ 

ንዑሳን ስትራተጂ 6.3 ሎጅስቲክስን በተቀናጀ አግባብ ለመምራት የሚያስችል ውጤታማ 

አደረጃጀት መፍጠር      

ንጉስ ስትራተጂ 6.1  የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም መፍጠር 

• ሎጀስቲክስ ዘርፍ የሚሰጡ አገልግሎቶች አሠራሮችና ኦፐሬተሮችን ውጤታማ በሆነ መንገድ 

ለመቆጣጠር የሚየስችል አደረጀጀት መፍጠር፡፡ 
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• የሎጅስቲክስ ዘርፍን በዕውቀት ለመምራት የሚያስችል ተቋማዊ አቅም መገንባት፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 6.2   የሎጅሰቲክስ ዘርፍ የሰው ኃይል ልማት ማካሄድ 

• ሥልጠናና የብቃት መለኪያ አገልግሎት የሚሰጥ የሎጂስቲክስ የልህቀት ማዕከል 

ማቋቋም፣ 

• የምስክር ወረቀት መርሃ ግብርና ዕውቅና የሚሰጥበትን ስልት መቀየስና መተግበር፣  

• የዘርፉን ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ለባለሙያዎችና ለትምህርት ተቋማት ትስስርና የልምድ 

ልውውጥ መድረክ የሚፈጥር የዘርፉን ችግር ለመፍታት እገዛ የሚያደርግ የሎጂስቲክስ 

ባለሙያዎች ማህበር ማቋቋም፣ 

• ብሄራዊ የሎጂስቲክስ የመረጃ ምንጭ የሚሆን የመረጃ ማስቀመጫ ቋት (Information 

Hub) ማቋቋም 
•

•

• ለጭነት አስተላላፊዎቸ/ማህበራት አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ግልፅነት፣ ቅልጥፍናና 

ጥራት ወዘተ ላይ የተመሰረተ የአገልግሎት አሰጣጥ ልምድ (practice)  መንደፍና 

መተግበር፡፡ 

• ጭነት አስተላላፊ ድርጅቶች የተሟላ አደረጃጀትና አሰራርን ማዕከል ያደረገ የአመራር ዘዴ 

እንዲተገብሩ ማድረግ፡፡ 

ንዑስ ስትራተጂ 6.3  ሎጅስቲክስን  በተቀናጀ  አግባብ  ለመምራት የሚያስችል ውጤታማ 
አደረጃጀት መፍጠር 

የስትራተጂው ዓላማ 

የሎጅስቲክስ ሥርዓት ከመነሻ እስከ መድረሻ ባለው  ሂደት  ሶስት  ፍሰቶችን (Flows) 

ማለትም፡- የዕቃ ፍሰትን፣ የፋይናንስ ፍሰትንና የመረጃ ፍሰትን አቀናጅቶ፣ አስተሳስሮ የማቀድ፣ 

የመምራትና የመቆጣጠር አሠራር ነው፡፡ የሎጅስቲክስ ሂደት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትንና 

ተቋማትን የሚያሳትፍ ሥርዓት ነው፡፡  ስለሆነም እነዚህ አካላትን በተቀናጀ መልኩ 

በሎጅስቲክስ ሥርዓቱ ውስጥ በጋራ የመስራት፣ የሎጅስቲክስ ዓላማን ለማሳካት በሁሉም ዘርፍ 

ትስስር የመፍጠር ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም የዚህ ስትራተጂ ዋና ዓላማ 

የሀገራችን የሎጅስቲክስ የቅንጅት ክፍተት ቁልፍ ችግርን ለመፍታት የሚያስችልና ዘርፉን 

በበላይነት የማመራ የተቀናጀ አደረጃጀት እንዲኖር ማድረግ ነው፡፡  የስትራተጂውን ዓላማ 

ለማሳካ የሚከተሉት ሃሣቦች (Interventions) ከታች ተመልክቷል፡፡  
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እነርሱም፡- 

• ብሄራዊ የሎጅስቲክስ ካውንስል ማቋቋም፡፡ 

•  የሎጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ ማቋቋም፡፡ 

•  የሎጅስቲክስ ካውንስል በክልል መስተዳድሮች ደረጃ ማቋቋም፡፡ 

•  የከተሞች የሎጅስቲክስ ካውንስል ማቋቋም፡፡ 

•  የሎጅስቲክስ ኮሚኒቲ ማቋቋም
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