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መስከረም 2011
አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ክብርት ወ/ሮ ዲግማዊት ሞገስ
የኢፌዱሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚንስትር መሌዕክት
ልጅስቲክስ
የማህበራዊ
ከተቀረው

የአንዴን

እና ፖሇቲካዊ
ዓሇም

የንግዴ

ሀገር

ጋር

እንቅስቃሴ

የኢኮኖሚ፣

ነባራዊ ሁኔታን
ሇሚያስተሳስረው

የጀርባ

አጥንት

ነው፡፡

የዓሇም ዓቀፍ የንግዴ መጠን እና አንቅስቃሴ
ከጊዜ
በ1968

ወዯ

ጊዜ

እያዯገ

መጥቷሌ፡፡

በባህር የሚጓጓዘው

እ.ኤ.አ

የዓሇም የንግዴ

መጠን 2.6 ቢሉዮን ሜ/ቶን የነበረ ሲሆን ከ50
ዓመታት በኋሊ በ2018 ይህ መጠን ወዯ 10.7
ቢሉዮን ሜ/ቶን ዯርሷሌ፡፡

ይህንን ጭነት በማንቀሳቀስ ከመነሻ ወዯ መዲረሻ ቦታው በማዴረስ ሂዯት ትራንስፖርት እና በአጠቃሊይም
ልጅስቲክስ ቁሌፍ ሚና ይጫወታሌ፡፡ ልጅስቲክስ በተዯራጀ እቅዴ፣ በተሟሊ መሰረተ ሌማት፣ በነጠረ እና
በታቀሇሇ የህግ ማዕቀፍ እና አሰራር፣በሰሇጠነ የሰው ሀይሌ እና በቴክኖልጂ ተዯግፎ ካሌተመራ የኢኮኖሚ
እዴገትን ከሚያቀጭጩ ችግሮች አንደ ይሆናሌ፡፡
በዓሇም ሊይ እንዯሚስተዋሇው የንግዴ እንቅስቃሴ እዴገት ሁለ የሀገራችን የንግዴ መጠንም ከጊዜ ወዯ ጊዜ
እያዯገ መጥቷሌ፡፡ እ.ኤ.አ በ1991 የኢትዮጵያ የዓሇም አቀፍ ንግዴ መጠን 1.3 ሚሉዮን ሜ/ቶን የነበረ
ሲሆን ይህ መጠን በ2018 ወዯ 12.5 ሚሉዮን ቶን ዯርሷሌ፡፡ ሆኖም ይህንን ሇማስተናገዴ ያሇው የሀገራችን
ልጅስቲክስ እዴገት ከመንገዴ አቅርቦት፣ ከትራንስፖርት አቅርቦት፣ ከፋይናንስ አቅርቦት፣ከወዯብ እና ኮሪዯር
አጠቃቀም፣ ከጉምሩክ አሰራር እና በዘርፉ የሰሇጠነ የሰው ሀይሌ ከማሰማራት አንጻር ሲታይ ከዓሇም አቀፍ
አሰራር ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ወዯ ኋሊ የቀረ እንዯሆነ በብዙ ማስረጃዎች ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡
ስሇሆነም ዘርፉን በሚገባ በተዯራጀ ስትራቴጂ መምራት ሇመንግስት ቅዴሚያ ትኩረት የተሰጠው ተግባር
በመሆኑ በዘርፉ የተሰማራችሁ የመንግስት፣ የግሌና ዓሇም አቀፍ ዯጋፊ አካሊት ስትራቴጂውን በመተግበር
ሂዯት የማይተካ ሚናችሁን እንዯምትወጡ እምነቴ የጸና ነው፡፡ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ይህንን ስትራቴጂ
በማስፈጸም ረገዴ የአንበሳውን ዴርሻ በመውሰዴ የማይቋረጥ ዴጋፍ እና ክትትሌ የሚያዯርግ መሆኑን
አረጋግጣሇሁ፡፡
አመሰግናሁ!
ስትራቴጂውን በተሟሊ መሌኩ ሇመተግበር ሁሊችንም እንትጋ!.
i

አቶ መኮንን አበራ
የማሪታይም ጉዲይ ባሇስሌጣን ዋና ዲይሬክተር መሌዕክት
የልጂስቲክስ ዘርፉን በጠራ ራዕይ፣ ዓሊማና አቅጣጫ ሇመምራት
የሚያስችሌ

ብሄራዊ

የልጅስቲክስ

ስትራቴጂ

ሰነዴ

መዘጋጀቱና

በመንግስት መጽዯቁ ትክክሇኛ እርምጃና ትሌቅ ስኬት ነው፡፡
በልጅስቲክስ አገሌግልትና ልጅስቲክስ ነክ ጉዲዮች ዙሪያ በተዯጋጋሚ፣
ሇተራዘሙ
አዙሪት

ጊዜያቶች

ወጥቶ፣

በችግርና

በዘርፉ

ያለት

በችግር
በርካታ

ትንታኔ ሊይ

ከመወያየት

ማነቆዎችን

ሇመፍታት

በሚያስችለ የመፍትሄ ሃሳቦችንና ኘሮግራሞችን ወዯ መተግበር አጀንዲ
መሸጋገር እንዯ ሀገር ትሌቅ እመርታ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡
በላሊ በኩሌ በመንግሥት የጸዯቀው ብሄራዊ የልጅስቲክስ ስትራቴጂ
ሰነዴ በራሱ ግብ አይዯሇም፡፡ የልጀስቲክስ ሥርዓታችንን ትራንስፎርም
ሇማዴረግም ዋስትና አይሆንም፡፡ ትራንስፎርሜሽን የትግበራ ውጤት ነው፡፡ በመሆኑም ትሌቁ ጉዲይ በዘርፉ
ያለት በርካታ ማነቆዎች ሇመፍታት የሚያስችለ ኘሮግራሞችን በመተግበር ውጤት ማስመዝገብ ነው፡፡
የትግበራ ሂዯት ሃሣብን የሚያስታውሰኝ አንዴ ጥሩ አባባሌ አሇ፤ “ዋናው ነገር፣ ዋናውን ነገር ዋና ማዴረግ
ነዉ”፡፡
የሀገራችን የልጅስቲክስ ስትራቴጂ የትግበራ ምዕራፍ ዋናው ነገርም የስትራቴጂውን ትግበራ ሉሸከም
የሚችሌ አዯረጃጀት መፍጠር ነው፡፡
በዚህ ረገዴ በዘርፉ ቁሌፍና የማይተካ ሚና ያሊቸው ሚ/ር መ/ቤቶችና ተቋማት ከስትራቴጂው በሌካቸው
የዴርሻቸውን ቆርሰው በመወሰዴ፣ በጥብቅ ዱሲኘሉን እንዱተገበሩ አስተሳስሮና አቀናጅቶ የሚመራ አዯረጃጀት
መፍጠር ሲሆን፣ በዚህም የልጅስቲክስ ስትራቴጂው ትግበራ በበሊይነት አመራር የሚሰጥ የቅንጅት መዴረክ
መፍጠር አንደ ነው፣ ሁሇተኛው በስትራቴጂው የተዘረዘሩት የመፍትሄ ሃሣቦችን ሇቅሞ ወዯ ኘሮግራምና
ኘሮጀክት ሇመሇወጥ በመረጃ ትንታኔ ሊይ ተመስርቶ ትግበራውን በባሇቤትነት የሚፈጽም የልጅስቲክስ
ትራንስፎርሜሽን ቢሮ ማቋቋም ነው፡፡
ስሇሆነም የማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት (አካዲሚ) በልጅስቲክስ ዘርፍ
የተሟሊ የትምህርት ዝግጅት ያሊቸው፣ ከኢንደስትሪው ዯግሞ ረጅም የሥራ ሌምዴ፣ ብቃትና ክህልት
ያሊቸውን ባሇሙያዎች በማሰባሰብ ጠንካራ የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ በማቋቋም ይህን ስትራቴጂ
ሇመፈጸም የበኩለን ሚናና ኃሊፊነት የሚወጣ መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡
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ክፍሌ አንዴ የስትራቴጂው መነሻዎችና አስፈሊጊነት፣ ከላልች የሀገሪቱ
ስትራቴጂዎች ጋር ያሇው ትስስር እና ስትራቴጂው የተዘጋጀበትን ሂዯት ያሳያሌ፡፡

ፖሉሲዎችና

ክፍሌ ሁሇት ከልጅስቲክስ መሠረታዊ የአፈጻጸም መሇኪያዎች በመነሳት በሀገራችን የልጅስቲክስ
ሥርዓት በተጨባጭ ያለት ክፍተቶችና ችግሮች እንዯዚሁም የችግሮቹ ዋና ዋና መንስኤዎች
ተዲሰውበታሌ፡፡
ክፍሌ ሶስት የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂ ራዕይ፣ ዓሊማና ግቦች፣ እንዯዚሁም ዓሊማና ግቦቹን
ሇማሳካት የሚያስችለና በሥርዓቱ ዙሪያ የተዲሰሱትን መሠረታዊ ክፍተቶች ሇማስተካከሌ
የሚያስችለ ስትራቴጂዎች፣ ንዐሳን ስትራቴጂዎችና የማስፈጸሚያ ሀሳቦች (Interventions)
የቀረበበት ነው፡፡
ክፍሌ አራት ከመንግስት የሚጠበቁ እርምጃዎች፤ የባሇዴርሻ አካሊት ሚና እና የክትትሌና
ግምገማ ስሌቶችን አካቶ ቀርቧሌ፡፡

1

ክፍሌ አንዴ: - የስትራቴጂው መነሻዎችና አስፈሊጊነት
በዚህ ክፍሌ የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂ (National Logistics Strategy /NLS) ዝግጅት
መነሻዎችና የስትራቴጂው አስፈሊጊነት እንዱሁም ስትራቴጂው ከአገራዊ እና የሴክተር
ፖሉሲዎች ጋር ያሇው ትስስር ቀርቧሌ፡፡

1.1.

የስትራቴጂው መነሻዎች

ብሄራዊ የልጅስቲክስ ስትራቴጂን ሇማዘጋጀት በዋናነት አራት ጉዲዮች እንዯመነሻ
እነርሱም፡-

ተወስዯዋሌ፡፡

1.1.1. የሀገራችንን ሌማት ሇመዯገፍ
በሀገራችን እየተመዘገበ ያሇው የኢኮኖሚ ዕዴገት ፈጣን ነው፡፡ ፈጣን ብቻ ሳይሆን ቀጣይነትም
ያሇው ነው፡፡
ቀጣይነት ያሇው ሌማት ሇማረጋገጥ ዯግሞ ልጅስቲክስ ቁሌፍ ሚና አሇው፡፡
ሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገትን ሇማስቀጠሌ ዘርፈ-ብዙ እንቅስቃሴ እያዯረገች ሲሆን፣
በዚህም ኢንቨስትመንትን ሇመሳብ የሚያስችለ በርካታ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋሌ፡፡ ይሁን እና
በሌዩ ሌዩ ዴጋፎች መዋዕሇ ንዋያቸውን ሇሚያፈሱ ባሇሀብቶች ልጅስቲክስ አሁንም ስጋታቸው
ነው፡፡ በዚህም ልጀስቲክስ የሌማት ማነቆ የመሆን ዕዴለ ሰፊ እየሆነ ነው፡፡
ስሇሆነም የልጅሰቲክስ ሥርዓታችን መገሇጫ የሆኑትና በማንኛውም መስፈርት ተቀባይነት
የላሊቸው ዝቀተኛ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ወዯ ሊቀ ዯረጃ በማሸጋገር የልጅስቲክስ ሥርዓታችን
ከሌማት ማነቆነት ተሊቆ ሀገራችን ሇኢንቨስትመንት ተመራጭ እንዴትሆን ከሚያዯርጉት
ሁኔታዎች (enabling factor) አንደ እንዱሆን የማዴረግ ተግባር ቁሌፍ ጉዲይ ነው፡፡
የሀገራችን የልጅስቲክስ ችግር መገሇጫዎች ከሆኑት መካከሌ የዕቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ
ከፍተኛ መሆን አንደ ነው፡፡ የውጭ ንግዲችን የሚያጓጉዙ መርከቦች ሳያራግፉ በባህር ሊይ
ቆመው የሚያሳሌፉት ጊዜ (Anchorage time) ሇማራገፍ ከሚወስዴባቸው ጊዜ ጋር ተዲምሮ
ከ2-3 ወራት መዴረሱ የሀገራችን የልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ እንዱንር አዴርጓሌ፡፡ ተወዲዲሪ
አይዯሇም ከሚሌ አሌፎ ጉዲቱ ከንግዴ አጋሮቻችን (ከአቅራቢዎችና፣ የመርከብ፣ ባሇቤቶች) ጋር
ያሇን የንግዴ ግንኙነት ሊይም አለታዊ ተጽዕኖ ማሳዯር ጀምሯሌ፡፡
በመሆኑም ይህ አሳሳቢ ጉዲይ የልጅስቲክስ ስትራቴጂን ሇማዘጋጀት አንደ መነሻ ነው፡፡
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1.1.2. ሀገራዊ ወጪን ሇመቆጣጠርና ብክነትን ሇማስቀረት
የሀገራችንን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት ተከትል ከውጭ የሚገቡ የኢንቨስትመንት፣ የንግዴ
የኘሮጀክትና መሰሌ ዕቃ መጠን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያዯገ ነው፡፡ የሀገር ውስጥ ንግዴም እንዯዚሁ
እየጨመረ መጥቷሌ፡፡ በዚያው ሌክ የልጅስቲክስ ወጪውም በእጅጉ እያዯገ ነው፡፡ ከሀገራችን
የልጅስቲክስ ወጪ ውስጥ አሊግባብ የሚወጣና ብክነትን እያስከተሇ ያሇው መጠንም በዚያው ሌክ
እያዯገ ነው፡፡
ሇማሳያ ያህሌ በመንግስት አስመጪዎች ብቻ ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባ ዯረቅ ብትን ጭነት
(ማዲበሪያ፣ እህሌ፣ ከሰሌና ስኳር) በዓመት በአማካይ ከ2.5 – 4ሚሉዮን ቶን ይሆናሌ፡፡ ሇዚህ
ጭነት ሇትራንስፖርት ብቻ (የባህር፣ የወዯብ አገሌግልትና የመንገዴ) በዓመት በአማካይ ከ6
ቢሉዮን ብር በሊይ ያህሌ ወጪ ይዯረጋሌ፡፡
ከሊይ የተጠቀሱትን ጭነቶች ሇማቅረብ በጨረታ የሚሳተፉ አቅራቢዎች በሚያቀርቡት ዋጋ ሊይ
ሇመርከብ ዱመሬጅ ብቻ በአንዴ ቶን 1ዏ የአሜሪካን ዯሊር ተጨማሪ ወጪ ጨምረው ያቀርባለ፡፡
ሇዚህ ምክንያቱ ዯግሞ በሀገራችን ያሇው የተወሳሰበ የልጅሰቲክስ ሥርዓት ነዉ፡፡ በማሳያነት
የተጠቀሰው አሊስፈሊጊ ወጪ የመርከቦች የባህር ወዯብ ሊይ ቆይታ ከፍተኛ በመሆኑ የሚከፈሌ
አሊስፈሊጊ ወጪ ነው፡፡
በአጠቃሊይ የትራንስፖርት ወጪ፣ የወዯብ፣ የመጋዘን ኪራይ፣ ሇኮንቴይነር ዱመሬጅ፣
ሇትራንዛክሽን ወጪ፣ ሇኢንቨንተሪ ወጪና ላልች የልጅስቲክስ ወጪዎች ከፍተኛ ናቸው፡፡
በመሠረቱ የሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት ሉወገደ የሚችለ አሊሰፈሊጊ ወጪዎችን የተሸከመ
ነው፡፡ ዓሇም አቀፍ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት የልጅስቲክስ ወጪ ከአገር አገር የሚሇያይ
ቢሆንም በአማካይ የ ”GDP” ከ14% - 35% እንዯሚሆን ይገመታሌ፡፡
በመሆኑም የልጅስቲክስ ወጪ አንደ ሀገራዊ ወጪ ነው፡፡ ሀብትን ከብክነት ሇማዲን ዯግሞ
ወጪን በሥርዓት መምራትን ይጠይቃሌ፡፡ በኩባንያ/ተቋም ዯረጃ እንኳ ወጪን የሚቆጣጠር
አካሌ (Cost Manager) በማቋቋም የወጪ መቀነሻ ዘዳን በመቀየስና ወጪን በአግባቡ
የመምራት ሥራ ይሰራሌ፡፡ ይሌቁንም በሀገር ዯረጃ ከፍተኛ የሆነው የልጅስቲክስ ወጪን
መምራት የግዴ ይሊሌ፡፡ ሇዚህም የልጅስቲክስ ወጪን በአግባቡ መሇየትን፣ የተበታተነ መረጃ
ማሰባሰብን፣ መተንተንና ከፍተኛ የሆነ የሀገር ሀብትን ከብክነት ሇማዲን የሚያስችሌ ሥርዓት
የመዘርጋት አስፈሊጊነት ሇልጅስቲክስ ስትራቴጂ ዝግጅት ላሊው መነሻ ነዉ፡፡
1.1.3. የልጅስቲክስ ችግር አፈታት ሥርዓት ተኮር እንዱሆን ማዴረግ
በሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት ዙሪያ እያጋጠሙ ያለት ችግሮች፣ የችግሮቹ መገሇጫዎች፣
የችግሮቹ መንስኤዎችና እያስከተለት ያሇው ጉዲት ከልጅስቲክስ ሥርዓታችን የመነጩ ናቸው፡፡
የልጅስቲክስ ሥርዓታችንን የገነቡት ዯግም በርካታ ተዋናዮች አለ፡፡ የበርካታ ጉዲዮች ስብስብና
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ትስስር ነው፡፡ በልጅስቲክስ ሥርዓታችን ውስጥ ዘርፉ የሚመራበት ህግና ፖሉሲ፣ የተዘረጋው
መሠረተ ሌማት፣ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ ተቋማት አሠራር፣ የልጅስቲክስ አገሌግልት
ሰጪዎች፣ የልጅስቲክስ አገሌግልት ተጠቃሚዎች ብቃት፣ ዓቅምና መሰሌ በርካታ ሁኔታዎች
ከፍተኛ ዴርሻ አሊቸው፡፡ ሇልጅስቲክስ አገሌግልትና የአፈጻጸም ዯረጃ ዝቅተኛነት በሥርዓቱ
ውስጥ ያለት ተዋናዮችና በርካታ የተንዛዙ አሠራሮች ዴርሻ አሊቸው፡፡ ሇመፍትሄውም በዚያው
ሌክ በሌካቸው ዴርሻ አሊቸው፡፡ የሀገራችን ልጅስቲክስ ሌማታችንን ሉዯገፍ በሚችሌ ቁመና
እንዱገኝ ሇማዴረግ የሚወሰደ የመፍትሄ እርምጃዎች የተናጠሌ መሆን የሇባቸውም፡፡ የተናበበ፣
የተቀናጀና ትስስር ያሇው የመፍትሄ አሰጣጥ አካሄዴ መከተሌ ይኖርበታሌ፡፡ የልጅስቲክስ ችግርን
ሇመፍታት ስትራቴጅክ ጉዲዮችን በመዘንጋት በኦፐሬሽናሌ የመፍትሄ ጉዮች ሊይ ብቻ ማተኮር
በቂ አይዯሇም፡፡ የልጅስቲክስ ችግሮችን ከመሰረቱ ሇመፍታት ትራንስፎርም ማዴረግን
ይጠይቃሌ፡፡ ስሇሆነም የሀገራችንን የልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም ሇማዴረግ ከኦፐሬሽናሌ
መፍትሄ (Operational Solution) ባሇፈ ሥርዓት ተኮር (Systemic) የማዴረግ አስፈሊጊነት
ላሊው የልጅስቲክስ ስትራቴጂው አንደ መነሻ ነው፡፡
1.1.4. ዘርፉን በግሌጽ ራዕይና አቅጣጫ ሇመምራት
ልጅስቲክስ ጭነቶችን፣ መሠረተ-ሌማቶችን፣ በዘርፉ ያሇውን አሠራርና የሰው ኃይሌን
አስተሳስሮና አቀናጅቶ የመምራት ተግባርን ያካትታሌ፡፡
በመሆኑም ልጀስቲክስ በርካታ
አካሊትንና አሠራሮችን ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇማቀናጀት የሚያስችሌ ስሌትን ይሻሌ፡፡
ልጅስቲክስ ጠንካራ የመረጃና የክትትሌ አሠራርም ይፈሌጋሌ፡፡ የሀገራችን ልጅስቲክስ በትክክሇኛ
መረጃና ትንታኔ ሊይ የተመሰረተ አጠቃሊይ አውዴን ተረዴቶ በመምራት ረገዴ ክፍተት አሇ፡፡
በዘርፉ ችግሮች ዙሪያ ሁለም በመሰሇው “ትንታኔ” የሚያቀርብበት ነው፡፡ በመሆኑም ትክክሇኛ
የዘርፉ ወሰንና ዴንበር ተበጀቶሇት በዚሁ ሌክ የባሇቤትነትና የኃሊፊነት መስመርም ተሇይቶ
በመምራት በኩሌ ክፍተት አሇ፡፡
በዘርፉ አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ከፍተኛ ሚና ያሊቸው ጉዲዮች ሇምሳላ የወዯብ አጠቃቀም፣
ዘርፉ የሚመራበት ፖሉሲና በመሰሌ አቅጣጫዎች የጠራ ራዕይና ስትራቴጂ ነዴፎ በመንቀሳቀስ
በኩሌም ክፍተት አሇ፡፡ ስሇሆነም እነዚህና መሰሌ ክፍተቶች በሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት ሊይ
የሚኖራቸው ዴርሻና ተጽዕኖ ግምት ውስጥ በማስገባት ከፍተቶቹን ሇመዴፈን የሚያስችሌ
ስትራቴጂ የመንዯፉ አስፈሊጊነትም ላሊው መነሻ ነው፡፡

1.2.

ስትራቴጂው ከአገራዊ ፖሉሲዎች እና ስትራቴጂዎች ጋር ያሇው ትስስር

የሀገራችንን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ሇማምጣት በየዯረጃው የሕዝቡን
ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ እና የዱሞክራሲ ሥርዓታችንን ሇመገንባት በሚገባ
የተዘረዘሩ አገራዊ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ተዘጋጅተው በመተግበር ሊይ ናቸው፡፡ እነዚህ
ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ረጅም ዘመን ተሻጋሪ እንዯመሆናቸው በርካታ ጉዲዮችን ጠቅሌሇው
የያዙ ቢሆንም በተሇይም የትራንስፖርት ልጅስቲክስ በፖሉሲዎች አፈጻጸም ያሇውን ሚና በሚገባ
መገንዘብና መተንተን፤ የፖሉሲዎችን አቅጣጫ በመከተሌ እነሱን ከማሳካት አንጻር መቃኘት
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ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም የልጅስቲክስ ስትራቴጅው አገራዊ ፖሉሲዎችን ከማሳካት አንጻር
ያሇው ዴርሻ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
1.2.1. የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጅ እና የትራንስፖርት ልጅስቲክስ ትስስር
በ1994 ዓ.ም ጸዴቆ በስራ ሊይ ያሇው የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጅ መነሻ መርሆዎች
የኢንደሰትሪ ሌማት ስትራቴጅው ሞተር የግሌ ባሇሀብቱ መሆኑን አምኖ መቀበሌ፤ ግብርና መር
የኢንደስትሪ ሌማት አቅጣጫን መከተሌ፤ ኤክስፖርት መር የኢንደስትሪ ሌማት አቅጣጫን
መከተሌ፤ ጉሌበትን በሰፊው በሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎች ሊይ ያተኮረ የሌማት አቅጣጫን
መከተሌ፤ የአገር ውስጥ እና የውጭ ባሇሀብትን አቀናጅቶ የመጠቀም አቅጣጫን መከተሌ፤
የመንግስት ጠንካራ የአመራር ሚና የሚጫወትበትን አቅጣጫ መከተሌ፤ መሊው ህብረተሰብ
ሇኢንደስትሪ ሌማት በጋራ የሚሰሇፍበትን አቅጣጫ መከተሌ እና ሇኢንደስትሪ ሌማትና
ሇሌማታዊ ባሇሀብት የተመቻቸ ሁኔታን መፍጠር (የጥገኝነት አረንቋን ማዴረቅ፤ የተረጋጋና
ሇሌማት የሚያመች የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታን መፍጠር፤ ዘመናዊና ሇሌማት የተመቻቸ
የፋይናንስ ስርዓት መፍጠር) እንዯሆኑ ተጠቅሰዋሌ፡፡
በዋናነት ግን አስተማማኝ የመሰረተ ሌማት አገሌግልት ማቅረብ (የመንገዴ እና መንገዴ
ትራንስፖርት አገሌግልት፤ የባቡርና የባቡር ትራንስፖርት አገሌግልት፤ የአየር ትራንስፖርት
አገሌግልት፤ የቴላኮሚዩኒኬሽን አገሌግልት፤ የኤላክትሪክ አገሌግልት፤ የውሃ እና የመሬት
አቅርቦት) ሇሌማታዊ ባሇሀብቱ ቀጥተኛ ዴጋፍና አመራር መስጠት በትራንስፖርት ልጅስቲክስ
እና መሰሌ አገሌግልት ተቋማት የሚፈጸሙ አቅጣጫዎች ተጠቅሰዋሌ፡፡ ስሇሆነም የብሄራዊ
ልጅስቲክስ ስትራቴጅው የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጅውን ከማሳካት አንጻር እና በመስኩ
ሇሚሰማራ የግሌ ባሇሀብት የሚሰጠው ጠቀሜታ እጅግ የጎሊ ነው፡፡ በኢንደስትሪው ሇሚሰማሩ
ባሇሀብቶች በተሇይም በአሁኑ ወቅት እየተገነቡ ሊለ የኢንደስትሪ ፓርኮች ቀጥተኛ የሆነ
የልጅስቲክስ ዴጋፍ ከላሊቸው እና ጥሬ እቃ
ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ በወቅቱ እና
በተመጣጣኝ የልጅስቲክስ ወጪ ካሌቀረበሊቸው እና ምርቶቻቸው ተወዲዲሪ በሆነ ዋጋ ሇዓሇም
ገበያ ማቅረብ ካሌቻለ ኢንደስትሪዎች በትራንስፖርት ልጅስቲክስ ብቃት ማነስ ምክንያት
ሉመክኑ ይችሊለ፡፡ በሀገራችን የሚገነቡ ትሊሌቅ የኢንደስትሪ ፕሮጀክቶች እንዯ የማዲበሪያ እና
የስኳር ፋብሪካዎች፤ የኃይሌ አቅርቦት ፕሮጀክቶች እና ላልችም የግብርና ትራንስፎርሜሽን
ፕሮግራሞችን በታሇመሊቸው ጊዜ እና ወጪ ሇማሳካት የተሳሇጠ የባህር ትራንስፖርት እና
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የልጅስቲክስ በስትራቴጅ አሇመመራት
ሀገራችን ወዯ ኢንደስትሪ ሇመሸጋገር የምታዯርገውን ጉዞ በእጅጉ የሚያጓትት ይሆናሌ፡፡ ከዚህ
አንጻር ይህ ስትራቴጅ የኢንደስትሪውን ዘርፍ በዓሇም ገበያ ተወዲዲሪ በማዴረግ ረገዴ የማይተካ
ሚና አሇው ተብል ይታመናሌ፡፡
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1.2.2. የገጠርና ግብርና ሌማት ፖሉሲዎቻችንና ስትራቴጅዎቻችን እና የልጅስቲክስ ስትራቴጂው
ትስስር
በሀገራችን ገጠራማ አካባቢዎች ዕምርታዊ የግብርና ምርት እዴገት እና ሁሇንተናዊ የገጠር
ትራንስፎርሜሽን በማስመዝገብ ሊይ የሚገኘው የኢፌዳሪ መንግስት የገጠርና ግብርና ሌማት
ፖሉሲ ስትራቴጅ ዋናው የእዴገታችን ቁሌፍ ሲሆን ይህ ፖሉሲ በዋናነት የሚያተኩርባቸው
ዘርፎችም በገበያ የሚመራ የግብርና ሌማት እንዱኖር ማዴረግ፤ የገጠር ፋይናንስ ስርዓት
ማሻሻሌ፤ የግሌ ባሇሀብቶች በግብርና ሌማት ዘርፍ በሰፊው እንዱሳተፉ ማበረታታት እና
ላልችም ሲሆኑ ፖሉሲውን ይበሌጥ ወዯ መሬት ከማውረዴ አንጻር የትራንስፖርት
ልጅስቲክሱን ማሻሻሌ እና የግብርና ግብዓቶችን በወቀቱ ማቅረብ ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ
አንጻር የጭነት ትራንስፖርት ልጅስቲክስ ስትራቴጂው የገጠርና ግብርና ሌማት ፖሉሲን
ከማሳካት አኳያ የራሱ የማይተካ ሚና ይኖረዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ በተሇይም በአርሶ አዯሩ
የሚመረቱ ሇፋብሪካ የሚሆኑ የግብርና ጥሬ እቃዎችን በወቅቱ እና በተመጣጣኝ የልጅስቲክስ
ወጪ ሇኢንደስትሪዎች ማቅረብ፤ ከፋብሪካዎች የሚመረቱ የግብርና ግብዓቶችን ዯግሞ ሇአርሶ
አዯሩ በውቅቱ እና በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ ካሌተቻሇ የግብርና ሌማት እና የኢንደስትሪ
ሌማት ትስስር እጅግ በጣም የሊሊ እና የሀገራችንን እዴገት በእጅጉ የሚጎዲ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም
የትራንስፖርት ልጅስቲክስ ስትራቴጅን በሚገባ ቀምሮ ተግባራዊ ማዴረግ አሁን ባሇው ነባራዊ
ሁኔታ ሇሀገራችን የምርጫ ጉዲይ አይዯሇም፡፡
1.2.3. የከተማ ሌማት ፖሉሲዎችና ስትራቴጅዎች
በከተማ ሌማት እና ቤቶች ሚኒስቴር አማካኝነት ተዘጋጅተው በመንግስት የጸዯቁ በርካታ
ፖሉሲዎች ያለ ሲሆን እነዚህ ፖሉሲዎች መሰረት የሚያዯርጉት በከተሞች የሚኖረውን ህዝብ
ኑሮ ማሻሻሌ እና ከተሞች ውብ እና ጽደ ሆነው በቂ የትራንስፖርት እና ላልች መሰረተሌማት
እንዱሟለሊቸው አቅጣጫ የሚያስቀምጡ ናቸው፡፡ በመሆኑም ከጭነት ትራንስፖርት ልጅስቲክስ
ስትራቴጅው ጋር ይበሌጥ ቁርኝት ያሊቸውን የከተማ ፖሉሲዎች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡
የከተማ ቤት አቅርቦት የስትራቴጂ ማዕቀፍ
የከተሞች እዴገት እየተስፋፋ የመምጣት እና የተጨማሪ ከተሞች መቆርቆር ወይም የገጠር
አካባቢዎች ወዯ ከተማነት መቀየር ክስተት ከተሞቻችን ዘርፈ ብዙ ችግሮች የሚስተዋለባቸውና
ሇነዋሪዎቻቸው በቂ አገሌግልት መስጠት የተሳናቸው በመሆናቸው እነዚህን ችግሮች ማቃሇሌ
ጊዜ የማይሰጠው ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ በከተሞች ከሚታዩ ችግሮች መካከሌ ዯግሞ የመኖሪያ ቤቶች
እጥረት ዋነኛው ነው፡፡
የመኖሪያ ቤት ከሰው ሌጅ መሰረታዊ ፍሊጎቶች/መብቶች መካከሌ የሚመዯብ ሲሆን የመጠሇያ
እጦትም የዴህነት አንደ መገሇጫ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ በከተሞች ያሇውን ችግር ሇመፍታት
የፌዳራሌና የክሌሌ መንግሥታት እንዱሁም የከተማ አስተዲዯሮች የተሇያዩ እርምጃዎችን
ሲወስደ ቆይተዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በአዱስ አበባ ከተማ ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ እና በክሌሌ
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ከተሞች ዯግሞ ከ1999/2000 ዓ.ም ተግባራዊ በተዯረገው የተቀናጀ የቤቶች ሌማት ፕሮግራም
ተከናውኗሌ፡፡ ሆኖም የቤቶች ግንባታው በሚፈሇገው ዯረጃ ሊይ የዯረሰ አይዯሇም፤ በፍሊጏትና
አቅርቦት መካከሌ ሰፊ ክፍተት አሇ፡፡ ሇዚህ ክፍተት የሚጠቀሱ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም
በዋናነት የግንባታ ግብአቶች አቅርቦት እጥረት እና የኮንስትራክሽን አቅም አናሳ መሆን አንደ
ነው፡፡ ሇዚህ ዯግሞ የልጅስቲክስ ሂዯቱ ቀሌጣፋ አሇመሆን የትራንስፖርት አቅርቦት በአይነትም
በመጠንም ከገቢ እቃዎች ጋር የተጣጣመ አሇመሆን ነው፡፡ ስሇሆነም የከተማ ሌማት የቤቶች
አቅርቦት ፖሉሲ ዘመናዊ የልጅስቲክስ ስርዓት መዘርጋት እንዲሇበት ያሰቀምጣሌ፡፡ ከዚህ አንጻር
የፍሬት ትራንስፖርት ልጅስቲክስ ስትራቴጅዉ እነዚህን ቁሌፍ የሀገራችን ፖሉሲዎች ከማሳካት
አንጻር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋሌ፡፡ በመሆኑም የከተማ ልጅስቲክስ /City Logistics/ ሇሀገራችንም
ሆነ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ እያቆጠቆጠ ያሇ ሳይንስ /Emerging science/ በመሆኑ ሇዚህ ዘርፍ
ሌዩ ትኩረት በመስጠት በከተሞች ውስጥ ያሇው የጭነት ልጅስቲክስ ፍሰት በትራፊክ ፍሰት ሊይ
ያሇውን ጫና በሚያቃሌሌ እና የከተሞችን እንቅስቃሴ /Mobility/ ቀሌጣፋ በሚያዯርግ መሌኩ
መምራት ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዲይ ነው፡፡
የከተማ ፕሊን ዝግጅትና ትግበራ ስትራቴጂ
ከተሞች ሌማትን ከማፋጠን አኳያ ከህዝብ ቀጥል ያሊቸው አንደና ትሌቁ አቅም በከተሞች
ውስጥ ያሇው መሬት ነው፡፡ የከተማ ኘሊን መሬትን በአግባቡ ሇመጠቀም የማህበራዊ-ኢኮኖሚ
ሌማት ዕቅዴን፣ የሀገር፣ የክሌሌ፣ የንግዴ ኮሪዯሮችንና ማዕከልችን ሌማትና ዕቅድችን መነሻ
የሚያዯርግ መሆን አሇበት፡፡ የከተማ ኘሊን ሥራ የገጠር-ከተማና የከተማ-ከተማ ትስስርን
በማጠናከር ሇዘሊቂ ሌማት ጠቀሜታው የሊቀ ነዉ፡፡ የከተማ ነዋሪው ህዝብ በከተማ ኘሊን
ዝግጅትና ትግበራ ሂዯት ንቁ ተሳታፊ እና ባሇቤት መሆኑንም የሚያረጋግጥ ሥርዓት መገንባት
እጅግ አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ መሬትን በአግባቡ ሇማስተዲዯር መጀመሪያ የከተማውን ወሰን ማወቅና
አጠቃቀሙን በኘሊን መወሰን ያስፈሌጋሌ፡፡ በመሆኑም የከተማ ፕሊን ሲዘጋጅ ምጣኔን ያገናዘበ
መሆኑን ማረጋገጥ እንዯሚገባ በመርህነት ከተጠቀሱ ጉዲዮች አንደ ነው፡፡ ይህም ማሇት 30%
ሇአረንጓዳና ሇህዝብ የጋራ አገሌግልት የሚውሌ፤ 30% ሇመንገዴ፤ ተርሚናልችና
ላልች
መሰረተ ሌማቶች፤ 40% ሇህንጻ ግንባታ (የመኖሪያ፣ የመስሪያ፣ የማምሇኪያ፣ ወዘተ)
የሚመሇከት ነው፡፡ ይህን ፖሉሲ ከመተግበር አንጻር ከተጠቀሱ ችግሮች መካከሌ የከተማ-ከተማ
ትስስር በንግዴ፣ በትራንስፖርት፤ በጋራ ጉዲዮችና ተዛማጅ በሆኑ ኢንደስትሪዎች እና
ልጅስቲክስ ማዕከሊት ገና ብዙ ያሊዯገና ሉሰራበት የሚገባዉ ጉዲይ መሆኑ ነው፡፡
በመሆኑም ጭነትፍሬት ትራንስፖርት ልጅስቲክስ ስትራቴጅው የሚተገበረው በመሬት ሊይ
በመሆኑ የከተሞችን የፕሊን መዋቅር በሚገባ በመገንዘብ የሚገነቡ የልጅስቲክስ ማዕከሊት ይህንን
የከተሞች የዞን አዯረጃጀት እና የከተሞችን ዯረጃ መሰረት ያዯረገ ሉሆን ይገባሌ፡፡
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1.2.4. የውጭ ጉዲይና የአገራዊ ዯኀንነት ፖሉሲ ግቦች እና ብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂ
ትስስር
የውጭ ጉዲይና የአገራዊ ዯኀነነት መነሻም መዲረሻም የኢኮኖሚ ሌማትና ዳሞክራሲን እውን
ማዴረግ ነው፡፡ የኢኮኖሚ ዱኘልማሲያችን ከሚያተኩርባቸው መስኮች አንደ ሇሀገራችን የገቢና
ወጪ ንግዴ ቀሌጣፋ እና አስተማማኝ የትራንዚት እና ትራንስፖርት ኮሪዯር እንዱኖር ማዴረግ
ነው፡፡ በመሆኑም ከአፍሪካ ቀንዴ አገሮች ጋር የሚኖረንን ግንኙነት ስናነሳ ጎረቤቶቻችን ከሆኑት
ስሇ ሱዲን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሉያ፤ ኬንያ እና ዯቡብ ሱዲን ማሇታችን ነው፡፡
እነዚህ አገሮች የቅርብ ጎረቤቶቻችን እንዯመሆናቸው መጠን ከአገራችን ጋር የቋንቋ፣ የባሕሌ፣
የታሪክ፣ የተፈጥሮ ሀብት ወዘተ…ግንኙነት አሊቸው፡፡ በአገራችን የሚካሄዯው ሇውጥ እነሱን
በቀጥታ ይነካሌ፣ በነሱ ውስጥ የሚከናወኑ ሁኔታዎችም እኛን በቀጥታ ይመሇከታለ፡፡ አገራችን
በአሁኑ ወቅት ወዯብ አሌባ ስትሆን ከዯቡብ ሱዲን በስተቀር ሁለም ጏረቤቶቻችን ወዯብ
ያሊቸውና የወዯብ አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለ ናቸው፡፡ ከዚህ በመነሳት ከጎረቤት አገሮች ጋር
ጥብቅ ትስስር እንዲሇን ተገንዝበን ከነዚህ አገሮች ጋር የሚያገናኘንን ትክክሇኛ ፖሉሲ መቀየስ
ይገባናሌ በማሇት የውጭ ጉዲይ ፖሉሲያችን ይተነትናሌ፡፡ በመሆኑም ጎረቤቶቻችን ባሇወዯብ፤
እኛ ወዯብ አሌባ በመሆናችን በኢኮኖሚ እየሇማን ስንሄዴ በዚያው መጠን ብቃት ያሇው የወዯብ
አገሌግልት የሚያስፈሌገን መሆኑ ላሊው ጉዲይ ነው፡፡ አገሮቹ የወዯብ አገሌግልት ሇኢትዮጵያ
ቢሰጡ ተጠቃሚ የምትሆነው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን እነሱም ናቸው፡፡ ይሌቁንም አንዲንድቹ
ሇኢትዮጵያ የወዯብ አገሌግልት ባይሰጡ በኢኮኖሚያቸው ሊይ በቀሊለ የማይገመት ችግር
የሚፈጠርባቸው ናቸው፡፡ ስሇሆነም ከኢኮኖሚና ከጋራ ጥቅም አኳያ ከታየ የወዯብ አገሌግልቱ
በአስተማማኝ ሁኔታ ሉቀርብ የሚችሌና የሚገባው ነው፡፡
በጥቅለ ሲታይ አገሮቹ በኢኮኖሚያዊ እዴገታችን ሊይ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው
በጎም ሆነ አለታዊ ተጽእኖ ያሊቸው አይዯለም፡፡ በዚህ ረገዴ ክብዯት የሚሰጠው ጉዲይ ቢኖር
የወዯብ አገሌግልት ሲሆን አዯጋው ሁለም ተባብረው ሇኢትዮጵያ የወዯብ አገሌግልት የከሇከለ
እንዯሆነ ወይም አገሌግልቱ በተሇያየ ምክንያት ቀሌጣፋ ሳይሆን የቀረ እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡
እንዯዚህ አይነቱ አዯጋ ሉከሰት የሚችሇውም በኢኮኖሚያዊ አዋጭነት መርህ ሳይሆን በፖሇቲካ
ግጭቶችና ቅራኔዎች ምክንያት ነው፡፡ ይህ የአሁኑን ነባራዊ ሁኔታ የሚገሌጽ ሲሆን ከረጅም
ጊዜ አኳያና ጎረቤት አገሮች በሌማት እየገሰገሱ ሲሄደ ግን ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ገበያ
ሉፈጥሩ ይችሊለ በማሇት ስሇ ወዯብ አገሌግልት አቅርቦት ፖሉሲው አስቀምጧሌ፡፡ ስሇሆነም
የልጅስቲክስ ስትራቴጂው የተጨማሪ ኮሪዯሮችን አጠቃቀም በተመሇከተ ከረጅም እና ከአጭር
ጊዜ አኳያ ሌንተገብራቸው የሚገቡ በርካታ እርምጃዎችን (Interventions) በማካተት ቀርቧሌ፡፡
1.2.5. የ2ኛው ዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴና ብሄራዊ የልጅስቲክስ ስትራቴጂ ትስስር
የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ በመሰረታዊነት የመጀመሪያውን የዕዴገትና
ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ መነሻዎች፣ ዓሊማዎችና የትኩረት አቅጣጫዎች የሚያስቀጥሌ ሆኖ ሇየት
የሚያዯርጉት የራሱ ባህሪያት አለት፡፡ እነሱም፡8












ግብርና በዚህ ዕቅዴ ዘመንም የሌማታችንና ፈጣን ዕዴገታችን የማይተካ አስተዋፅኦ
የሚያዯርግና የዘመናዊ አምራች ዘርፍ ዕዴገት ዋና ምንጭ ሆኖ የሚቀጥሌ መሆኑ፤
የግብርናው ዘርፍ ሇውጥ ማምጣት የጀመሩትን የስትራቴጂክ የምግብ ሰብልች
ምርታማነትና ጥራት የበሇጠ ከማሳዯግ ባሻገር የሊቀ ዋጋ የሚያወጡ የኢንደስትሪ
ግብዓቶችና የኤክስፖርት ምርቶች ሊይ የሌማት ቀጠናን ማዕከሌ ያዯረገ ርብርብ
በማዴረግ ሌዩ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑ፤
የመስኖ ግብርና፣ የአበባ፣ የአትክሌትና ፍራፍሬ እንዱሁም የእንስሳትና ዓሣ ሀብት
ሌማት ሥራን በከፍተኛ ዯረጃ ማስፋፋት ሊይ ሌዩ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑ፤
የኢኮኖሚው የማምረት አቅም ሊይ ሇመዴረስ ቅሌጥፍና መጨመርና በአምራች
ዘርፎች በሚመረቱ ምርቶች ሇጥራት፣ ሇምርታማነት እና ተወዲዲሪነት ሌዩ ትኩረት
ተሰጥቶ እንዯሚሠራና የተጀመረው ካይዘን በስፋትና በጥሌቀት ተጠናክሮ
እንዯሚቀጥሌ፣ የቤንች ማርኪንግ እንቅስቃሴም እንዯሚስፋፋ ግሌፅ ግቦች
መቀመጣቸው፤
በጠቅሊሊ ፍሊጎትና አቅርቦት መካከሌ ሇሚታየው መዛባት ሌዩ ትኩረት መሰጠቱና
ፈጣን እዴገት የማስመዝገብ ግብም ይህን የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ከማስተካከሌ
አኳያ እንዱቃኝ ሇማዴረግ ሌዩ ትኩረት መሰጠቱ፤
ይህ መዛባት ሁለት መሌክ ያሇው ሲሆን በቁጠባና በኢንቨስትመንት መካከሌ ያሇው
ክፍተትና በወጪና በገቢ ንግዴ መካከሌ ያሇው ክፍተት እየሰፋ መሄደ፤
ይህን መዛባት ሇማስተካከሌ የግሌና የመንግስት ቁጠባን የማስፋፋትና የወጪ ንግዴ
ምርቶችን ምርታማነት ጥራትና ተወዲዲሪነት የማሣዯግ እንቅስቃሴ ከመቸውም ጊዜ
የሊቀ ጥረት እንዯሚጠይቅና ይህንንም ሇማሳካት ግሌፅ ግቦች መቀመጣቸው፤
ናቸው፡፡

ከዚህ አኳያ የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ልጅስቲክሱን ከማሻሻሌ አንጻር
የሚከተሇውን የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጧሌ፡፡
ይኸውም የተቀናጀ የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ አገሌግልትን ማረጋገጥ ሲሆን ባሇፉት ሁሇት
አስርት ዓመታት ሇትራንስፖርት ሌማት በተሰጠው ትኩረት በመንገዴ፣ በአቪየሽንና አየር
ትራንስፖርት፣ በባህር ትራንስፖርትና ማሪታይም አገሌግልት፣ በቅርቡ ዯግሞ በባቡር
ትራንስፖርት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ተካሂዶሌ፡፡ በዚህም የአገራችን የትራንስፖርት ዘርፍ ጉሌህ
ዕዴገት አስመዝግቧሌ፡፡ በቀጣዩ የዕቅዴ ዘመን የትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ዘርፉ ከዚህም በሊይ
መሠረታዊ ሇውጥ እንዱያሳይ ሇማዴረግ ታቅዶሌ፡፡ ዘርፉ ከሚጠይቀው ከፍተኛ ሁሇንተናዊ
አቅም አንጻር ግሌፅ በሆነ ራዕይና የተቀናጀ የትራንስፖርት ስትራቴጂ ወይም ማስተር ፕሊን
መመራት ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም በቅዴሚያ የእስካሁኑ አፈፃፀም፣ የቀጣዩ ጊዜ የሌማት ራዕይ
እና የዓሇም ምርጥ ሌምዴን መሠረት በማዴረግ ወቅታዊ የሆነ የተቀናጀ አገራዊ የትራንስፖርትና
ልጂስቲክስ ስትራቴጂ/ማስተር ፕሊን መቀረፅ ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት የትራንስፖርት
አገሌግልት ቅሌጥፍናን በማሳዯግና የተቀናጀ የቅብብልሽ ሥርዓት በመፍጠር የትራንስፖርት
ወጪን ሇመቀነስ እንዱሁም በትራንስፖርት አገሌግልት አቅርቦት የግሌ ባሇሃብቱን አቅም
በመገንባት ጉሌህ ሚና እንዱጫዎቱ ይዯረጋሌ፡፡ በገጠር እያዯገ የመጣውን ምርት ከዋና ዋና
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የገበያ ማዕከሊት ጋር የሚኖራቸውን ቁርኝት የማረጋገጥ፣ የግብርናና የገጠር ኢኮኖሚ መሠረቱ
የሠፋና ሇኢንደስትሪ ግብዓት የሚሆን ጥሬ ዕቃ ማቅረብ እንዱችሌ ከከተሞች ጋር የማስተሳሰር፣
የገጠር ቀበላዎችንና ወረዲዎችን ከገበያ ማዕከሊት ጋር እንዱመጋገቡ የሚያስችሌ የገጠር
ትራንስፖርት ተዯራሽነትን የማስፋፋት ተግባራት ትኩረት ተሰጥቷቸው ይከናወናለ፡፡
በአገር ውስጥ የተገነቡት የዯረቅ ወዯብ አገሌግልት መስጫ ጣቢያዎች ጥራት፣ ቅሌጥፍናና
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሊቸው መሆኑን ማረጋገጥ፣ ሇገቢና ወጪ ምርቶች የምንጠቀምባቸውን
የትራንስፖርት ኮሪዯሮች በቂ አቅም እንዱኖራቸው ዯረጃቸውን ማሻሻሌ፣ ማስፋፋትና ማሳዯግ፣
የአገሪቱ አለታዊ መገሇጫ የሆነውን የመንገዴ ትራፊክ ዯህንነት ችግር መሠረታዊ ሇውጥ
እንዱያመጣ ማዴረግ በዚህ ረገዴ የመንገድች ዱዛይን የትራፊክ ዯህንነትን ታሳቢ ያዯረገ መሆኑን
ማረጋገጥ፣ የትራንስፖርት ማኔጅመንት ሥርዓቱን በማሻሻሌ ቀሌጣፋ የአገር አቋራጭ፣
የክሌሊዊና የከተማ ትራንስፖርትን በጥራትና በስፋት እንዱቀርብ ማዴረግ፣ የመንገዴ፣ የባቡር፣
የባህርና የአየር ትራንስፖርት ሥርዓትን በተቀናጀ ሁኔታ ማስፋፋት፣ የትራንስፖርት መሠረተሌማት ግንባታና አገሌግልት ማስፋፋት የባሇ ብዙ ዘርፍ ጉዲዮችን (Cross cutting issues) ያገናዘበ
እንዱሆን ማዴረግ ከትኩረት አቅጣጫዎቹ በዋናነት የሚጠቀሱት ናቸው፡፡ የባህር ትራንስፖርትና
ልጀስቲክስ አገሌግልት አገሪቱ ሇነዯፈችው የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ትራንስፎርሜሽንና
የኤክስፖርት ሌማት መስፋፋት ከሚጫወተው ቁሌፍ ሚና አኳያ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው
ሲሆን የባህር ትራንስፖርት ዘመናዊ የመረጃ ሥርዓት እውን ሇማዴረግ ከመጀመሪያ እስከ
መጨረሻ የሚከናወኑ የሺፒንግ፣ ልጂስቲክስና ዴጋፍ ሰጪ ዋና ዋና ተግባራትን በተቀናጀ ሁኔታ
ሇአገሌግልት ሰጪና ሇተገሌጋይ አካሊት የተሟሊ፣ ወጥነት ያሇው፣ ወቅታዊና /Real Time/
ተዯራሽ የሆነ የመረጃ ፍሰት እንዱኖር የሚያስችሌ ሥርዓት እንዯሚዘረጋ በእቅደ ተካቷሌ፡፡
ስሇሆነም የልጅስቲክስ ስትራቴጅው ሁሇተኛውን አገራዊ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን አቅዴን
ከማሳካት አንጻር በተሇይም ዯግሞ ሇኤክስፖርት አምራች ኢንደስትሪው ቀሌጣፋ እና ወጪ
ቆጣቢ የልጅስቲክስ ስርዓት ከመዘርጋት አንጻር፤ ሇግብርና ሌማት ስራችን ወቅቱን የጠበቀ እና
በዋጋ ተመጣጣኝ የሆነ የግብርና ግብዓት ከማቅረብ አንፃር፤ በዘርፉ የሚታየውን የኪራይ
ሰብሳቢነት ችግር በአሰራር ከማስወገዴ አንጻር ከፍተኛ ዴርሻ እንዯሚኖረው ታምኖበታሌ፡፡

1.3. የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂ አዘገጃጀት
የልጅስቲክስ ስትራቴጂው በመነሻነት ከተባበሩት መንግስታት የሌማት ኘሮግራም (UNDP)
በተዯረገ የፋይናንስ ዴጋፍ ናታን (NATHAN Asocciates Inc.) በተባሇ ዓሇም አቀፍ የጥናት
ኩባንያ የቀረበ መነሻ ጥናት ነበር፡፡ ይህን ጥናት መነሻ በማዴረግ የሚዘጋጀውን የልጂስቲክስ
ስትራቴጂ ከኢትዮጵያ የልጅስቲክስ ተጨባጭ ሁኔታ ይበሌጥ ሇማጣጣምና በዋናነት ዯግሞ
በትክክሇኛ የመረጃ ትንታኔ ሊይ የተመሰረተ የችግሮች ትንታኔ (Comprehensive Diagnosis)
ሊይ እንዱመሰረት ሇማዴረግ የማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን የልጅስቲክስ ባሇሙያዎችን ያሰባሰበ
የጥናት ቡዴን በማቋቋም ሰፊ ጥናት አካሂዶሌ፡፡ ጥናቱ የተሟሊና በሰፊ ትንታኔ ሊይ የተመሰረተ
ሇማዴረግ ከመነሻ እስከ መዴረሻ ያሇውን የልጅስቲክስ ሂዯት በዋና ዋና ሂዯቶች በመከፋፈሌ
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ሇመሇየት ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት የገቢና የወጪ ዕቃዎች በአምስት ዋና ዋና የሥራ
ሂዯቶች ከታች በሠንጠረዥ 1 በተመሇከተው መንገዴ ቀርቧሌ፡፡
ሠንጠረዥ 1- የገቢና ወጪ እቃዎች ዋና ዋና ሂዯቶች

ገቢ

ወጪ

በመሆኑም በእያንዲንደ ሂዯት ከሚመሇከታቸው አካሊት መረጃዎች የተሰበሰቡ ሲሆን፡ በዘርፉ ከሚገኙ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪ ኩባንያዎች ተቆጣጣሪ ተቋማት እና
ተጠቃሚዎች መረጃ የማሰባሰብና የትንታኔ ሥራ ተካሂዶሌ፡፡
 በበርካታ ተቋማት ሪፖርት ሊይ የተመሠረተ ግምገማ ተካሂዶሌ፡፡
 በዓሇም ዓቀፍ ተቋማትና በሌዩ ሌዩ የመንግሥት መ/ቤቶች በልጅስቲክስ ዙሪያ የተጠኑ
ጥናቶች በግብዓትነት ተወስዯዋሌ፡፡
 በልጅስቲክስ የዓሇም ዓቀፍ ተሞክሮዎች ተወስዯዋሌ፡፡
በዚህ ሂዯት በተዘጋጁ ረቂቅ ሰነድች ሊይ ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር አራት የምክክር መዴረኮች
ተካሂዯዋሌ፡፡ በሂዯት ሰነደን የማዲበር ሥራ ተሰርቷሌ፡፡
በአጠቃሊይ የልጅስቲክስ ስትራቴጂ ሰነደ ይህን ሂዯት በመከተሌ የተዘጋጀና በሀገራችን
የልጅስቲክስ ሥርዓት ሊለት በርካታ ማነቆዎች የመፍትሄ ፖኬጅ ሉሆን በሚችሌ መሌኩ
የተዘጋጀ ነው፡፡ ስትራቴጂው በኢንደስትሪው የሚገኙ ባሇዴርሻዎች የተወያዩበትና ያመኑበት
ነው፡፡ የሌማት አጋሮቻችን አስተያየትም የተካተተበትና በመጨረሻም ሇትራንስፖርት ሚ/ር ቀርቦ
አቅጣጫ በተሰጠው መሠረት ተስተካከል የተዘጋጀና በሚ/ር መ/ቤቱ የታመነበት ሰነዴ ነው፡፡
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ክፍሌ ሁሇት፡- የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ አፈጻጸም
የሀገራችን የልጅስቲክስ የአፈጻጸም ዯረጃ ግምገማ በሁሇት መንገዴ ታይቷሌ፡፡ እነርሱም፡1ኛ/ በዓሇምአቀፍ ተቋማት ሰሇ ኢትዮጵያ የልጅስቲክስ አፈጻጸም የሚወጡ ሪፖርቶች እና፣
2ኛ/ የሀገራችን የልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ መረጃን መሠረት ያዯረገ ትንታኔ ናቸው፡፡

2.1. የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ የአፈጻጸም
አንጻር፤

ዯረጃ

ከዓሇም

አቀፍ

ተቋማት

ሪፖርቶች

በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ሀገሮች የልጅስቲክሰ ሥርዓታቸው ያሇበት ሁኔታን የሚዲሰሱ የተሇያዩ
ጥናቶችና ሪፖርቶች በየጊዜው የሚዘጋጁ ሲሆን፣ በዚህ ረገዴ የሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት
ያሇበት ዯረጃን ሇመገንዘብ እንዱቻሌ የሚከተለት ሶስት ዓሇምአቀፍ ሪፖርቶች ታይተዋሌ፡፡
እነርሱም፡2.1.1. በዓሇም ባንክ የሚዘጋጀው የልጅስቲክስ የአፈጻጸም መሇኪያ (LPI)
በርካታ ሀገሮች የልጅስቲክስ አፈጻጸምን ሇማሻሻሌ የሚያስችለ ስትራቴጂዎችና ስሌቶችን
ሇመቀየስ በመነሻነት የሚጠቀሙት ጥናትና ሪፖርት በየሁሇት ዓመቱ በዓሇም ባንክ የሚዘጋጀው
የልጅስቲክስ አፈጻጸም መሇኪያ ሪፖርት ነው:: በመሆኑም በዚህ ሪፖርት መሰረት የኢትዮጵያ
የልጅስቲክስ አፈጻጸም (LPI) ዯረጃ በተመሇከተ በልጅስቲክስ አፈጻጸም ኢንዳክስ (LPI) በዓሇም
ቀዲሚ ከሆነው ሀገር ጀርመንና በጣም በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ከሚገኙ ጥቂት ወዯብ አሌባ ሀገሮች
ጋር በማነጻጸር እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
ስዕሌ 2- የዓሇም ባንክ የልጅስቲክስ የአፈጻጸም መሇኪያ

የመረጃ ምንጭ፡- የዓሇም ባንክ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ ከ2ዏ1ዏ - 2ዏ16)
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እ.ኤ.አ የ2ዏ16 የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ አፈጻጸም በ6ቱ መሇኪያዎች ከላልች ሀገሮች ጋር
በማነጻጸር በሠንጠረዥ 2.1 ተመሌክቷሌ፡፡
ሠንጠረዥ 2.1- የኢትዮጵያ የልጂስቲክስ አፈፃፀም ንፅፅር በ6ቱ ዋና መሇኪያዎች
ሀገራት

LPI ዯረጃ
(/160)

LPI
ነጥብ
(5)

ጀርመን

1

ለክሰምበርግ

2

ኡጋንዲ
ኬንያ

6 ዋና መሇኪያዎች

(2016)

ጉምሩክ

መሰረተ
ሌማት

ዓሇማቀፍ
ጭነት

የልጂስቲክ
ብቃት

ክትትሌ
(Tracking &
tracing)

ጭነትን በወቅቱ
ማዴረስ

4.24

4.12

4.44

3.86

4.28

4.27

4.45

4.22

3.90

4.24

4.24

4.01

4.12

4.80

58

3.04

2.97

2.74

2.88

2.93

3.01

3.70

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

ሩዋንዲ

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

ሱዲን

103

2.52

2.23

2.20

2.57

2.36

2.49

3.28

ቡሩንዱ

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

የመረጃ ምንጭ፡- የዓሇም ባንክ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዏ16)

የኢትዮጵያ LPI በቀሊሌ ማኑፋክቸሪንግ የሀገራችን ተወዲዲሪ ከሆኑ አምስት ሀገራት LPI ጋር
በማነጻጸር ዯግሞ በሠንጠረዥ 2.2 ተመሌክቷሌ፡፡

ሠንጠረዥ 2.2- የኢትዮጵያ የልጂስቲክስ አፈፃፀም በቀሊሌ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ተወዲዲሪ ከሆኑ ሀገሮች (LPI)
ንጽጽር
2016

2014

ሀገራት

LPI ዯረጃ
(160)

LPI ነጥብ
(5)

LPI ዯረጃ
(160)

LPI ነጥብ
(5)

ቻይና

27

3.66

28

3.53

ቦትስዋና

57

3.05

120

2.49

ቬትናም

64

2.98

48

3.15

ካምቦዱያ

73

2.80

83

2.74

ባንግሊዳሽ

87

2.66

108

2.56

ኢትዮጵያ

126

2.37

104

2.59

የመረጃ ምንጭ፡- የዓሇም ባንክ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዏ16)
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ከስዕለም ሆነ ከሁሇቱ ሠንጠረዦች ሇመገንዘብ የሚቻሇው፡1. የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ዯረጃ በጣም ዝቅተኛ መሆኑ፣
(ከ16ዏ
ሀገራት 126ኛ ሊይ መሆኑ)፤
2. በልጅስቲክስ አፈጻጸም አብዛኛው ሀገሮች ዯረጃቸው እየተሻሻሇ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ግን
በተቃራኒ እያሽቆሇቆሇ መሆኑ፤
3. የሀገራችን የልጅስቲክስ አፈጻጸም ዯረጃ በቀሊሌ ማኑፊክቸሪንግ ዘርፍ ከሀገራችን
ተወዲዲሪ ከሆኑት ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር የመጨረሻ መሆን ብቻ ሳይሆን በብዙ ርቀት
ወዯ ኋሊ የቀረ መሆኑ፤
4. በቅርቡ በወጣው የ2018 ሪፖርት የኢትዮጵያ ዯረጃ ፈጽሞ ያሌተገሇጸ ሲሆን ከ2012 2ዏ18 (Agreggeted LPI) ሪፖርት ሊይ የኢትዮጵያ ዯረጃ ከ126ኛ ወዯ 131ኛ ዝቅ ያሇ
መሆኑ ታይቷሌ፡፡
2.1.2. የዓሇም የወዯብ አሌባ ሀገሮች የልጅስቲክስ አፈጻጸም ግምገማዊ ሪፖርት
በዓሇም ሊይ 42 ሀገራት ወዯብ አሌባ
ሲሆኑ፣ ይህን ሌዩ ሁኔታ ያገናዘበ የትራንዚት
ትራንስፖርት ሥርዓታቸውን ሇመዯገፍ የተነዯፈ ኘሮግራም አሇ፡፡ ባሁኑ ወቅት VPOA (Viena
Program of Action) በሚሌ ስያሜ የተዘጋጀው ኘሮግራም በትግበራ ሊይ ሲሆን፣ ይህን ዓሇም
አቀፍ ኘሮግራም የሚከታተሇው አካሌ የየሀገራቱ የትራንዚት ትራንስፖርት አሠራር ግምገማዊ
ሪፖርት አውጥቷሌ፡፡ በዚህ ሪፖርት የኢትዮጵያ የትራንዚት ትራንስፖርት ሥርዓትን
በሚመሇከት የመንገዴ፣ የመሠረተ-ሌማትና ላልች የልጅስቲክስ ፋሲሉቲዎች መገንባቱን፣
ከጏረቤት ሀገሮች የወዯብ አጠቃቀም ስምምነቶች መዯረጋቸውና ጥሩ ግንኙነት በመፍጠር ረገዴ
የተሻሇ መሆኑን ጠቅሶ መሠሌ ጥረቶች በመንግስት በኩሌ የተዯረገ ቢሆንም ከሚጠበቀው
ውጤት አንጻር ሲታይ ሰፊ ክፍተት መኖሩ ግምገማዊ ሪፖርቱ አመሌክቷሌ፡፡
2.1.3. የዓሇም ኢኮኖሚክ ፎረም (World Economic forum)
የዓሇም ኢኮኖሚ ፎረም በሚያወጣው ባሇ አራት ነጥብ ኢንዳክስ መሰረት የሀገራችን ዯረጃ
ዝቅተኛ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ የሚከተሇው ሰንጠረዥ ይህንኑ እውነታ የሚያረጋግጥ ነው፡፡
ሠንጠረዥ 2.3 - የኢትዮጵያ የዓሇም ኢኮኖሚ ኢንዳክስእ.ኤ.አ (2014-15)
ዯረጃ ከ 144
ሀገራት

ውጤት
(1-7)

ፈጻሚ ተቋማት

96

3.5

መሰረተ ሌማት

125

3.5

የቴክኖልጅ ዝግጅት

133

2.5

ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮመንት

95

4.4

አመሊካቾች

የመረጃ ምንጭ፡- የዓሇም ባንክ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርቶች (እ.ኤ.አ 2ዏ16)

14

2.1.4. የዓሇም አቀፍ ሪፖርቶች ማጠቃሇያ
ከሊይ ከተመሇከቱት ዓሇም አቀፍ የልጅስቲክስ የአፈጻጸም ዯረጃ መሇኪያዎችና ሪፖርቶች አኳያ
የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ አፈጻጸም ዯረጃ በሁለም መሰፈርቶች በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ መሆኑ
ታይቷሌ፡፡

2.2.የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ ወጪና ጊዜ ትንታኔ፣
የልጅስቲክስ ሥርዓት ሶስቱ ቁሌፍ መሇኪያዎች ወጪ፣ ጊዜና የአገሌግልቱ አስተማማኝነት
ናቸው፡፡ የሀገራችንን የልጅስቲክስ ሥርዓት ሇመፈተሽና የአፈጻጸም ዯረጃውንም በተሟሊ መሌኩ
ሇመገንዘብ እንዱቻሌ የገቢና የወጪ ዕቃዎች የንግዴ ሂዯትን በአምስት ዋና ዋና ሂዯቶች
በመከፋፈሌ እና ከልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ አንጻር በእያንዲንደ የሥራ ሂዯት ሥርዓቱ ያለበት
ችግሮች፣ የችግሮቹ መገሇጫዎችና መንስኤዎቹን በዝርዝር የመተንተን ሥራ ተሰርቷሌ፡፡
ከዝርዝር ትንታኔና የአፈጻጸም ግምገማው በመነሳት ግኝቶቹ እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡

የገቢና የወጪ ዕቃዎች መጠን
ባሁኑ ወቅት የሀገራችን የገቢ ዕቃዎች ዓመታዊ መጠን 14 ሚሉዮን ቶን የዯረሰ ሲሆን፣ በዋና
ዋና የጭነት ዓይነት ሲከፋፈለ የሚከተለት ናቸው፡፡ እነርሱም፡




የኮንቴይነር መጠን 3.2 ሚሉዮን ሜትሪክ ቶን ሲሆን ይህም 23% ዴርሻ አሇው፤
የዯረቅ ብትን ጭነት 4 ሚሉዮን ቶን ሲሆን 28% ዴርሻ አሇው፤
የነዲጅ ጭነት 4.1 ሚሉዮን ቶን ሲሆን ይህም 29% ዴርሻ አሇው፤
የብረት ጭነትና ላልች ጀነራሌ ዕቃዎች 2.9 ሚሉዮን ቶን ሲሆን 2ዏ% ዴርሻ አሇው፡፡

የወጪ ዕቃዎችም በዓመት 2 ሚሉዮን ቶን የዯረሰ ሲሆን፣ በጅቡቲ በኩሌ ወዯ ዓሇም ዓቀፍ ገበያ
የሚሊከው መጠን ዓመታዊ ግምቱ 65,000 ኮንቴይነር ወይም 1.3 ሚሉዮን ቶን ዯርሷሌ፡፡
የልጅስቲክስ ጊዜና ወጪን ከመተንተን አኳያ የገቢ ዕቃዎች በአንጻራዊ የኮንቴይነር ጭነትን
ዘርዘር ባሇመሌኩ ላልቹ ዯግሞ የኦፐሬሽን ባህሪያቸው በተወሰነ መሌኩ የሚሇያይ በመሆኑ
ሇእያንዲንደ ጭነት አጠር ያሇ የመረጃ ትንታኔ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
2.2.1. የልጅስቲክስ ጊዜ (Logistics Time)
የልጅስቲክስ ጊዜን የሚወስኑ በርካታ ሁኔታዎች (factors) ያለ ሲሆን፣ ከነዚህም መካከሌ
የማጓጓዣ ዓይነት፣ የትራንስፖርት ሥርዓት፣ የጭነት መነሻና የጭነት መዴረሻ ቦታዎች
ይገኙበታሌ፡፡ የልጅስቲክስ ጊዜ በዕቃዎቹ ፍሰት ወይም የማጓጓዝ ሂዯት ውስጥ ያለት በርካታ
ተግባራትን ሇማከናወን የሚወሰዯው አማካይ ጊዜ ነው፡፡ ሇዚህ ትንታኔ የገቢ ዕቃዎች
በአሰመጪው የዕቃ ትዕዛዝ (order) ከመጠየቅ ጀምሮ ጭነቱ እስከመረከብ ያሇው ተወስዶሌ፡፡
የወጪ ዕቃዎች ዯግሞ በሊኪው የወጪ ምርቱን ሇመሊክ ዝግጁ ከማዴረግ ጀምሮ ጭነቱን
መዴረሻ ባህር ወዯብ ሇማዴረስ የሚወስዯው አማካይ ጊዜ /በቀናት/ ተወስዶሌ፡፡ ይህን የበርካታ
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ሀገሮች የልጅስቲክስ ጊዜ የአፈጻጸም መሇኪያ መሰረት በማዴረግ የኢትዮጵያ የልጅስቲክስ ጊዜን
ሇመተንተን ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ከታች እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
2.2.1.1.

የገቢ እቃዎች (Import)

የኮንቴይነር ጭነት
ሀ) ጭነት ከማዘዝ እስከ መረከብ የሚወስዯው ጊዜ (Lead Time)
የገቢ እቃን ሇማስመጣት ከባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃዴ ጥያቄ ጀምሮ ኤሌ ሲ ከፍቶ ሇሻጭ
መሊክን ከዚያም ሻጭ እቃውን አዘጋጅቶ መነሻ ወዯብ በማዴረስ በመርከብ ሊይ መጫንን ጨምሮ
በመዴረሻ ወዯብ የሚከናወኑ ተግባራትንና ወዯ ሀገር ውስጥ በየብስ ማጓጓዝን፣ የጉምሩክ
ስነስርአትን አጠናቆ አስመጪው እስኪረከብ ዴረስ ያሇውን ጊዜ በሙለ ያጠቃሌሊሌ፡፡ “Lead
time” የዕቃው አቅራቢ ምርቱን ሇማዘጋጀት መጫኛ ወዯብ ዴረስ ማጓጓዝን የሚያካትት ቢሆንም
ይህ ሂዯት ሇሁለም ሀገሮች ተመሳሳይ በመሆኑ በዚህ ሂዯት ውስጥ አሌተካተተም፡፡ በመሆኑም
የሀገራችንን ‘’Lead Time’’ ሇማስሊት የሚከተለት ታሳቢዎች ተወስዯዋሌ፡፡ እነርሱም፡





የጭነቱ መነሻ ሻንጋሀይ/ቻይና
ማራገፊያ ባህር ወዯብ ጅቡቲ
አንዴ ባሇ2ዏ ጫማ የኮንቴይነር ጭነት
ዕቃው አዯገኛ ዕቃ ያሌሆነ (Non-Dangereous Cargo)
የጭነቱ መዴረሻ ቦታ አዱስ አበባ ሲሆን

በዚሁም መሠረት ጭነቱ በመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፖርት ሥርዓትና በዩኒ ሞዲሌ ትራንስፖርት
ሥርዓት በመሇየት ከታች በሠንጠረዥ 2.4 ተመሌክቷሌ፡፡
ሠንጠረዥ 2.4 ፡- የገቢ ዕቃዎች አጠቃሊይ የልጅስቲክስ ጊዜ በሥራ ሂዯት የተከፋፈሇ መረጃ
ዩኒ ሞዲሌ

የሚከናወኑ ተግባራት

የመሌቲ ሞዲሌ

ጊዜ በቀናት

በ%

ጊዜ በቀናት

በ%

በባንክ የውጭ ምንዛሪ መጠየቅና ኤሌሲ መክፈት

45

37

45

4ዏ

በመጫኛ ወዯብ ሊይ መርከብ መጠበቅ

10

8

10

9

በባህር ሊይ በመርከብ ማጓጓዝ

25

2ዏ

25

23

በመዴረሻ የባህር ወዯብ የቆይታ ጊዜ

37

3ዏ

6

5

በየብስ ወዯ ሀገር ውስጥ ማጓጓዝ

3

2

3

2

በዯረቅ ወዯብ የቆይታ ጊዜ *

-

-

19

17

የጉምሩክ ስነስርአት ማጠናቀቅና እቃ መረከብ

3

3

4

4

123

100

112

100

ዴምር

የመረጃ ምንጭ፡- ማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ከተጠቃሚዎች የተጠናቀረ ሪፖርት
*በዯረቅ ወዯቡ ውስጥ የቆይታ ጊዜያቸው ከ6ዏ ቀናት በሊይ የሆኑ ኮንቴይነሮችን አይጨምርም፡፡ እነዚህን ያካተተ ሲሆን በአማካይ 59
ቀናትነው፡፡
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ከሠንጠረዡ ሇመገንዘብ የሚቻሇው በሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት ጭነት ሇመረከብ በአማካይ
አራት ወራት እንዯሚያሰፈሌግ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ከዓሇም አቀፍ አሠራር አኳያ ሲታይ እጅግ
ከፍተኛ ነው፡፡ ከምሥራቅ አፍሪካ ሀገሮች አማካይም የሀገራችን በእጥፍ ከፍ ይሊሌ፡፡ በዚህ ሂዯት
ከፍተኛውን ዴርሻ (65%) የያዘው በባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃዴና የዕቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ
ነው፡፡
ከዚህ አኳያ ጭነቱ በመጫኛ ወዯብ (Port of Loading) ሇመርከብ ጭነት ዝግጁ ከሆነበት ቀን
እስከ መረከብ ዴረስ የሚወስዯው ጊዜ በአማካይ 78 ቀናት ሆኗሌ፡፡ እንዱሁም ጭነቱ በመዴረሻ
የባህር ወዯብ ሊይ (Port of Destination) ከመርከብ ከተራገፈበት ቀን እስከ መረከብ የሚወስዯው
ጊዜ በአማካይ 42 ቀናት ሆኗሌ፡፡ ከመርከብ ከተራገፈበት እስከ መረከብ ያሇው የትራንዚት ጊዜ
የሚያካትተው ጭነቱን ከባህር ወዯብ/ጅቡቲ/ ሇማንሳት አስመጪው እንቅስቃሴ ከጀመረበት ጊዜ
አንስቶ እስከ መረከብ ዴረስ የሚወስዯው ጊዜ ነው፡፡ በዩኒሞዲሌ የባህር ወዯብ ፎርማሉቲዎችን
አጠናቆ በየብስ አጓጉዞ የጉምሩክ ስነ ስርአትን በማጠናቀቅ እቃው መረከብን የሚያካትት ነው፡፡
በመሌቲሞዲሌ ዯግሞ የባህር ወዯብ ፎርማሉቲን አጓጓዡ አጠናቆ በየብስ አጓጉዞ ዯረቅ ወዯብ
ማዴረስንና ባሇእቃው ዯግሞ የዯረቅ ወዯብና የጉምሩክ ስነስርአትን አጠናቆ እቃውን እስከ መረከብ
ዴረስ ያሇውን ጊዜ ያካተተ ነው፡፡ መረጃው በሠንጠረዥ 2.5 ተመሌክቷሌ፡፡
ሠንጠረዥ 2.5 - የትራንዚት ጊዜ
የሚወስዯው ጊዜ በቀናት
የሚከናወኑተግባራት

ዩኒሞዲሌ

መሌቲሞዲሌ

ጥቅሌእቃ

ኮንቴነር

ተሸከርካሪ

ኮንቴነር

ተሸከርካሪ

ከኢትዮያ ጉምሩክ የትራንዚት ፍቃዴ ማግኘት

2

2

2

---

---

በጂቡቲ የጉምሩክ ስነስርዓት ማጠናቀቅ

2

2

2

1

1

በጂቡቲ ከመርከብ ወኪሌ የእቃ መሌቀቂያ ማግኘት

1

1

3

1

3

በወዯብ እቃ ርክክብ ማጠናቀቅ

1

1

1

1

1

የጭነት ማጓጓዣ መመዯብና የወዯብ መግቢያ
መቀበሌ

2

1

1

1

1

እቃ መጫንና የየብስ የጉዞ ሰነዴ ማዘጋጀት

1

1

3

1

2

ጭነቱን ወዯ ሀገር ውስጥ ማጓጓዝ

3

3

3

3

3

በመዴረሻ ስፍራ የጉምሩክ ስነስርዓት አጠናቆ እቃ
መረከብ

2

1

2

4

4

14

12

17

12

15

ዴምር

የመረጃ ምንጭ፡- ማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ከተጠቃሚዎች የተጠናቀረ ሪፖርት

በአጠቃሊይ የኮንቴነር ጭነት ሲታይ የወዯብ ሊይ ቆይታ በጅቡቲ 37 ቀናት፣ በሞጆ 59 ቀናት
ሆኗሌ፡፡

ዯረቅ ብትን ጭነት
የብትን ጭነት ማዲበሪያ፣ የግዥ ስንዳ፣ የእርዲታ እህሌ፣ ከሰሌና ስኳርን የሚያካትት ሲሆን፣
ዓመታዊ ግምቱ 4 ሚሉዮን ቶን ዯርሷሌ፡፡ ይህም ከውጭ ንግዲችን የ28% ዴርሻ አሇው፡፡
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ከአጠቃሊይ የሀገሪቱ ዯረቅ የብትን ጭነት ውስጥ ከ80% በሊይ የመንግስት ግዥ ነው፡፡
የመንግስት የብትን ጭነት የሚመራበት አሠራር በልጅስቲክስ ሥርዓቱ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ
እያሳዯረ ነው፡፡ የዚህ ጭነት አጠቃሊይ ዋጋ በተዯረገ ግምገማ (Assessment) ብር 6 ቢሉዮን
እንዯሚሆን ይገመታሌ፡፡ የልጅስቲክስ ወጪ አማካይ በቶን 1ዏ3 የአሜሪካን ድሊር ሲሆን፣
 $30/ton (29%) ሇባህር ማጓጓዣ፣
 $21/ton (20%) ሇወዯብ አገሌግልት፣
 $52/ton (51%) ሇመንገዴ ትራንስፖርት ነው፡፡
ስሇሆነም የመንግስት የዯረቅ ብትን ጭነት የልጅስቲክስ ወጪ ዓመታዊ አማካኝ 257.5 ሚሉዮን
የአሜሪካን ድሊር ወይም 5.6 ቢሉዮን ብር ነው፡፡ ይህ የእቃው ዋጋንና ላልች የልጅስቲክስ
ወጭዎችን ሳይጨምር ነው፡፡ የመርከቦች የባህር ሊይ የቆይታ ጊዜ በአማካይ 15 ቀናት ሲሆን፣
አሌፎ አሌፎ ከ2--3 ወራት በሊይ በባህር የመቆየት ሁኔታም ይከሰታሌ፡፡
የዚህ ጭነት “Lead time” ወጥነት የጏዯሇው ብቻ ሳይሆን አንዲንዳ ከ6 ወራት በሊይ
ይወስዲሌ፡፡ ከ “Lead time” ፣ ከመርከብ የባህር እና የወዯብ ሊይ ቆይታና ከመሰሌ የብትን
ጭነት የልጅስቲክስ አፈጻጸም መሇኪያ የሀገራችን ሇንጽጽር እስከማይመች ዴረስ በአጅጉ
በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡
ሇዚህም ዋናው መንስኤ የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የዕቃ ፍሰቱን
በተቀናጀና በተናበበ መሌኩ በብሄራዊ ዯረጃ በትክክሇኛ ዕቅዴ ያሇመምራት ነው፡፡

የነዯጅ ጭነት
የነዲጅ ጭነት በጅቡቲ ወዯብ በኩሌ የሚገባው በዓመት 4.1 ሚሉዮን ቶን የዯረሰ ሲሆን፣ በዚህ
ጭነት ኦፐሬሽን ሊይ ያለት ዋና ዋና ችግሮች፡ የጅቡቲ ወዯብ የማስተናገዴ ዓቅም ማነስ
 የጅቡቲ ወዯብ ዋጋ ውዴነት
 ስርቆትና የመርከብ ዱመሬጅ ሲሆን፣ ሇዚህም ከጭነቱ ባህሪይና ውዴ ከመሆን አኳያ
በባህር ማጓጓዝ ከወዯብ የማስተናገዴ ዓቅምና በማጓጓዝ አሠራሩ ሊይ እያጋጠሙ ያለ
ችግሮችን የሚፈታ የፋሲሉቲና ዯህንነቱ የተጠበቀ የማጓጓዝ ሥርዓት መዘርጋት
የግዴ የሚሌ ነው፡፡

የብረትና ላልች ጀነራሌ ዕቃዎች
የብረትና ላልች የጀነራሌ ዕቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ ከ3ዏ ቀናት በሊይ ነው፡፡ ይህም ሇተሇያዩ
ወጪዎች የሚዲርግ ብቻ ሳይሆን በዕቃ ጥራትም በተሇይም በብረት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ አሇው፡፡
ሇዚህ መንስኤው ከሆኑት ውስጥ፡



የአስመጪዎቹ የገንዘብ እጥረት
ዕቃ ወዯብ ከዯረሰ በኋሊ የገበያ ፍሇጋ ሥራና
የክትትሌ ማነስ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡
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ሇ) የጭነት ማጓጓዣ ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት ርቀት (truck millage)
የጭነት ማጓጓዣ ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት ርቀት በጨመረ ቁጥር ከወዯብ እቃን
በፍጥነት የማንሳት አቅም ይጨምራሌ፡፡ የሀገራችን የጭነት ተሸከርካሪዎች በአመት የሚሸፍኑት
ርቀት በአማካይ 60,000 – 80,000 ኪል ሜትር ብቻ በመሆኑ ከወዯብ እቃን በሚፈሇገው
ፍጥነት ማንሳት አዲጋች ሆኗሌ፡፡
2.2.1.2.

የወጪ ዕቃዎች (Export)

የወጪ ዕቃዎች የልጅስቲክስ ጊዜ መረጃ ከታች በሠንጠረዥ 2.6
ሠንጠረዡን ሇማዘጋጀት የሚከተለት ታሳቢዎች ተወስዯዋሌ፡፡ እነርሱም፡ አንዴ ባሇ 2ዏ ጫማ ኮንቴይነር
 ክብዯቱ ከ2ዏ ቶን ያሌበሇጠ
 የቡና ጭነት
 በጅቡቲ ወዯብ ሊይ ዕቃው በኮንቴይነር ታሽጏ የተሊከ
 መነሻ ቦታ አዱስ አበባ
 መዴረሻ ቦታሀምበርግ/ጀርመን

የተመሇከተ

ሲሆን፣

ሠንጠረዥ 2.6 - የወጪ እቃዎች የልጅስቲክስ ጊዜ
ወጪ እቃን በመሊክ ሂዯት ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት

የሚወስዯው ጊዜ
/በቀናት/

የባንክ ፈቃዴ ማግኘት

2

የጉምሩክ ፈቃዴ ማግኘትና በየብስ ማጓጓዣ መጫን

1

ወዯ ጂቡቲ በየብስ ማጓጓዝ

3

የጂቡቲ ጉምሩክና የወዯብ ፎርማሉቲ አጠናቆ በኮንቴነር ማሸግ

2

መርከብ መጠበቅና መጫን

5

በባህር

23

ወዯ ሀምበርግ ወዯብ (ጀርመን ) ማዴረስ

ዴምር

36

የመረጃ ምንጭ፡- በማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን ከተጠቃሚዎች የተጠናቀረ ሪፖርት

2.2.2. የልጂስቲክስ ወጪ (Rates and Cost Indicators)
የገቢና ወጪ ዕቃዎች የልጂስቲክስ ወጪ የተተነተነው የልጂስቲክስ ወጪ ሞዳሌ በማዘጋጀት
ሲሆን ሞዳለ የተዘጋጀው በተሇያዩ አገሮች የልጂስቲክስ ወጪዎች ሞዳሌ ሊይ በመመስረት
ነው፡፡ እነዚህም አገሮች ዯቡብ አፍሪካ፣ ዯቡብ ኮሪያ፣ አሜሪካና ኢንድኔዥያ ናቸው፡፡
2.2.2.1.

ገቢ ዕቃዎች (Import)

አጠቃሊይ ወጪ
የገቢ እቃን ሇማስመጣት ከባንክ የውጭ ምንዛሪ ፈቃዴ ጥያቄ ጀምሮ ኤሌ ሲ ከፍቶ ገዢ እቃውን
እስኪረከብ ዴረስ ያሇውን አጠቃሊይ ወጪ በዩኒሞዲሌና መሌቲ ሞዲሌ ተሇይቶ በሠንጠረዥ 2.7
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እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡የገቢ እቃን አጠቃሊይ የልጂስቲክስ ወጪ ሇማስሊት የሚከተለት
ታሳቢዎች ተወስዯዋሌ፡፡
እቃው የተገዛበት ዋጋ 40,000 የአሜሪካን ድሊር፣ በአንዴ ባሇ 20 ጫማ ኮንቴነር የታሸገ ክብዯቱ
ከ20 ቶን ያሌበሇጠ፣ አዯገኛ ኬሚካሌ ያሌሆነ፣ የእቃው መነሻ ወዯብ ሻንጋይ (ቻይና)፡፡

የማጓጓዣ ወጪ
የማጓጓዣ ወጪ እቃው ሇአስመጪው እስኪዯርስ ዴረስ በባህርና በየብስ ሇማጓጓዝ እንዱሁም
በየመሀለ ሇባህርና ሇዯረቅ ወዯቦች የሚወጣውን ወጪ ያካተተ ነው፡፡ የዚህ ወጪ ዝርዝር
በሠንጠረዥ 2.7 ከዚህ በታች ተጠቃል ቀርቧሌ፡፡
ሠንጠረዥ 2.7 - የማጓጓዣ ወጪ በአሜሪካን ድሊር
የወጪ ዝርዝር

በዩኒሞዲሌ

በመሌቲሞዲሌ

መቶኛ

መቶኛ

የባህር ሊይ ማጓጓዣ

725

28

725

3ዏ

የጂቡቲ ወዯብ አገሌግልት

650

25

600

25

ወዯ ሀገር ውስጥ የየብስ ማጓጓዣ ወጪ

1127

43

1ዏዏዏ

41

የዯረቅ ወዯብ የሀገር ውስጥ የአገሌግልት ክፍያዎች

100

4

113

4

ዴምር

26ዏ2

100

2438

100

የመረጃ ምንጭ፡- ከማ.ጉ.ባ የልጅስቲክስ ችግሮች ትንታኔ ሰነዴ የተወሰዯ

ከሊይ የተመከተው የትራንስፖርት /የወዯብ ሀንዴሉንግን ጨምሮ/ ወጪ ሲሆን፣ የልጅስቲክስ
ወጪው ማሇትም፡ ከሊይ የተመሇከተው የትራንስፖርት ወጪ
 የL/C ክፍያ
 የኢንሹራንስ ክፍያ
 ሇኮንቴይነር የመጋዘንና የዱመሬጅ ወጪ እና
ላልች የአስተዲዯር ወጪዎችን ያካተተ ሇአንዴ ባሇ 2ዏ ጫማ ኮንቴይነር በአማካይ 45ዏዏ
የአሜሪካን ድሊር ወጪ ይዯረጋሌ፡፡

የወዯብ አገሌግልት ወጪ
የወዯብ አገሌግልት ወጪዎች የሚከፈለት ወዯቡ ሇሚሰጠው አገሌግልት ሲሆን፣ እነዚህም
ክፍያዎች ከአንደ ወዯብ ወዯላሊ ወዯብ ይሇያያለ፡፡ ከዚህ አኳያ የጂቡቲ ወዯብ በውዴነቱ
ይታወቃሌ፡፡ ሇንጽጽር ያህሌ የጂቡቲና የአካባቢው ወዯቦች የታሪፍ መረጃ ከዚህ በታች
በሠንጠረዥ 2.8፣ 2.9 እና 2.1ዏ ቀርቧሌ፡፡

20

ሠንጠረዥ 2.8 - ሇገቢ ዕቃዎች የስቴቬድሪንግ /የማራገፍ/ አገሌግልት ክፍያ ሲነጻጸር
በየወዯቡ የሚከፈሌ የስቴቬድሪንግ ወጪ በአሜሪካን ድሊር
የኮንቴይነር ዓይነት

ሞምባሣ

ዲሬሰሊም

ፖርት ሱዲን

አማካይ

ጅቡቲ

ጅቡቲ ከአማካይ
ጋር ሲነጻጸር በ%

ባሇ 2ዏ ጫማ

99

8ዏ

11ዏ

96

133

+39%

ባሇ 4ዏ ጫማ

125

12ዏ

22ዏ

155

166

+7%

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነድች

ሠንጠረዥ 2.9 - ሇገቢ ዕቃዎች የሾር ሀንዴሉንግ አገሌግልት ክፍያ ንጽጽር
በየወዯቡ የሚከፈሌ የሾር ሀንዴሉንግ ወጪ በአሜሪካን ድሊር
የኮንቴይነር ዓይነት

ሞምባሣ

ዲሬሰሊም

ፖርት ሱዲን

አማካይ

ጅቡቲ

ጅቡቲ ከአማካይ
ጋር ሲነጻጸር በ%

ባሇ 2ዏ ጫማ

85

7ዏ

4ዏ

65

272

+318%

ባሇ 4ዏ ጫማ

85

95

8ዏ

87

544

+525%

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነድች

ሠንጠረዥ 2.1ዏ- ሇወጪ ዕቃዎች የስቴቬድሪንግ /የማራገፍ እና ሾር ሀንዴሉንግ / አገሌግልት ክፍያ ንጽጽር
የኮንቴይነር ዓይነት

በየወዯቡ የሚከፈሌ የስቴቬድሪንግ እና ሾር ሀንዴሉንግ ወጪ በአሜሪካን
ድሊር
ሞምባሣ

ዲሬሰሊም

ፖርት ሱዲን

አማካይ

ጅቡቲ

ጅቡቲ ከአማካይ
ጋር ሲነጻጸር በ%

ባሇ 2ዏ ጫማ

184

23ዏ

11ዏ

175

249

+42%

ባሇ 4ዏ ጫማ

273

33ዏ

22ዏ

274

398

+45%

ምንጭ፡- ማጉባ የትንታኔ ሰነድች

የየብስ ማጓጓዣ ወጪ
የየብስ ማጓጓዣ ወጪ ከጂቡቲ ወዯብ አንስቶ በዩኒሞዲሌ አስመጪው እስከጠየቀበት መዴረሻ፣
በመሌቲሞዲሌ ዯግሞ እስከ ዯረቅ ወዯብ ዴረስ በየብስ የጭነት ማመሊሇሻ ጭነት ሇማጓጓዝ
የሚከፈሌ ክፍያ ሲሆን በሠንጠረዥ 2.11 ከላልች የአካባቢው አገሮች ጋር ተነጻጽሮ የቀረበው
አንዴ 30 ቶን የያዘ ባሇ 40 ጫማ ኮንቴነር እስከ አዱስ አበባ የሚጓጓዝበትን የዩኒሞዲሌ አማካይ
ዋጋ ነው፡፡
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ሠንጠረዥ 2.11- የየብስ ማጓጓዣ ወጪ (በአሜሪካን ድሊር) ማነጻጸሪያ
የጭነቱ
መነሻ

የጭነቱ
መዴረሻ

ሞምባሳ

ዲርሳሊም
ጂቡቲ

ርቀት በኪል
ሜትር

ዋጋ በ20
ጫማ ኮንቴነር

ሇ1 ኪ.ሜትር
የሚከፈሌ

ሇ1 ቶን
የሚከፈሌ

1ቶን 1ኪ.ሜ.
ማጓጓዣ ወጪ

ናይሮቢ

483

1045

2.16

34.83

0.072

ካምፓሊ

1137

3700

3.25

123.33

0.108

ኪጋሉ

1439

4800

3.34

160.00

0.111

ካምፓሊ

1571

4600

2.93

153.33

0.098

ኪጋሉ

1475

4300

2.92

143.33

0.097

አዱስ አበባ

925

2050

2.22

68.33

0.074

የመረጃ ምንጭ፡- እ.ኤ.አ የ2ዏ14 የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የልጅስቲክስ አፈጻጸም ሪፖርት

2.2.2.2.

የወጪ ዕቃዎች (EXPORT)

ጠቅሊሊ የወጪ ዕቃዎች የልጂስቲክስ ወጪ ሇማስሊት ወካይ እቃዎች በመውሰዴ የሚከተሇው
ትንታኔ ቀርቧሌ፡፡
ሇዚህ ትንታኔ አንዴ ባሇ 40 ጫማ ጨርቃጨርቅ የያዘ ኮንቴነር ከጂቡቲ ወዯብ ወዯ ኢስታንቡሌ
(ቱርክ) ወዯብ እንዯሚጓጓዝና እንዱሁም አንዴ ባሇ 20 ጫማ ቡና የያዘ ኮንቴነር ወዯ
ሀምበርግ(ጀርመን) ወዯብ እንዯሚጓጓዝ ታሳቢ ተዯርጓሌ፡፡ ትንታኔውም በሠንጠረዥ 2.12
እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
ሠንጠረዥ 2.12

የወጪ እቃ የልጂስቲክስ የዩኒሞዲሌ ወጪ

የወጪ ዝርዝር

የባሇ 20ጫማ
ኮንቴነር ወጪ
(USD)

ከጠቅሊሊወጪ
ዴረሻ በመቶኛ

የባሇ 40ጫማ
ኮንቴነር ወጪ
(USD)

ከጠቅሊሊወጪ
ዴረሻ በመቶኛ

የየብስ ማጓጓዣ ወጪ ከአዱስ አበባ ጂቡቲ

51ዏ

26

1ዏ2ዏ

32

የጂቡቲ ወዯብ ወጪ

450

23

66ዏ

21

የባህር ማጓጓዣ ወጪ

95ዏ

49

1400

44

ኮሚሽንና ላልች ወጪዎች
ጠቅሊሊ ዴምር

40

2

80

3

195ዏ

100

316ዏ

100

የመረጃ ምንጭ፡- ከልጅስቲክስ የችግርች ትንተና ሰነዴ የተወሰዯ /ማ.ጉ.ባ/

የኤክስፖርት ልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ በተሇይም የኤክስፖርት ምርቶችና ሇማኑፋክቸሪንግ
ግብዓት የሚገባው ጭነትን አጣመሮ ሲታይ የሀገራችን የልጅስቲክስ ወጪም ሆነ ጊዜ ከተወዲዲሪ
ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር በክንውን ከዛ በሊይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሇዚህም ምክንያት በዋናነት ሶስት
ጉዲዮች ናቸው፡፡ እነርሱም፡


የጭነት መጠን (Economy of scale) ይህም የኤክስፖርት ጭነት መጠን
ጥቂት እና የተበታተነ መሆኑ፤
ርቀትና
22



የልጅስቲክስ አሠራራችን ዴክመት ናቸው፡፡

ይህ አሁን ያሇው የኤክስፖርት መጠንና ዓይነትን መሠረት ያዯረገ ሲሆን፣ የቁም እንሰሳት፣
የሚበሊሹ ዕቃዎች (Perishable Goods) በተመሇከተ የልጅስቲክስ መሠረት ሌማትና አሠራር
በአጅጉ ዝቅተኛ ወይም የሇም በሚባሌ ዯረጃ ሊይ ነው፡፡ ቢኖርም የሚወስዯው ጊዜና ወጪው
እንዯሀገር ተወዲዲሪ ሇመሆን አያስችሌም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአክስፖርት ምርትን በሀገር ውስጥ
በኮንቴይነር አሽጏ በመሊክ ረገዴ አሁን የተዯረሰበት የአፈጻጸም ዯረጃ 33% ሲሆን፣ ይህም
ሀገሪቱን ሇውጭ ምንዛሪ ወጪ የሚዲርግና አሠራሩም የተቀሊጠፈ እንዲይሆን አዴርጏታሌ፡፡

2.3. የልጅስቲክስ የአፈጻጸም ዯረጃ ግምገማና የችግሮች ትንታኔ ግኝቶች
ቀዯምሲሌ በተመሇከተው ክፍሌ የሀገራችን የልጅስቲክስ የአፈጻጸም ዯረጃ በዋናነት የልጅስቲክስ
ጊዜና ወጪን ማዕከሌ በማዴረግ የመረጃ ትንታኔ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ከልጅስቲክስ ዘርፍ የችግሮች
ትንታኔ (Diagnosis Report) ዝርዝር የጥናት ሰነዴ ውስጥ አመሊካች እንዱሆን የተወሰዯ መረጃ
ነው፡፡
የችግሮች ትንታኔ በተካሄዯበት የጥናቱ ምዕራፍ ውስጥ ሇእያንዲንደ የሥራ ሂዯት
የሚወስዯው ጊዜ፣ የሚዯረግ ወጪ፣ ከዓሇምአቀፍና በምሥራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች ጋር
በማነጻጸር ተተንትኗሌ፡፡ በእያንዲንደ የሥራ ሂዯትም ችግሮቹ እና የችግሮቹ መገሇጫዎች፣
መንስኤዎችና ያስከተለት ጉዲት ተተንትኗሌ፡፡ በአጠቃሊይ የሀገራችን የልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ
ከዓሇምአቀፍ ስታንዲርዴ ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መረጃው
አመሌክቷሌ፡፡ በምሥራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገሮች የልጅስቲክስ የአፈጻጸም አማካይ ውጤት ጋር
ሲነጻጸርም የሀገራችን በአብዛኛዎቹ መሇኪያዎች ከእጥፍ በሊይ ይበሌጣሌ፡፡
ሇዚህ ዝቅተኛ የልጅስቲክስ አፈጻጸም በምክንያት የሚጠቀሱ በርካታ ችግሮች ሇመሇየት ተችሎሌ፡፡
ከዚህ የችግሮች ትንታኔ በመነሳት የዘርፉን ራዕይና ዓሊማ ከማሳካት አንጻርና የሀገራችን
የልጅስቲክስ ሥርዓት ተወዲዲሪነትን ከማሻሻሌ አኳያ መሠረታዊ የሆኑና ከፍተኛ ተጽዕኖ
የሚያሳዴሩ ብልም ሌዩ ትኩረት የሚሹ ቁሌፍ ችግሮች የሚከተለት ናቸው፡፡ እነርሱም፡2.3.1. የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓት
በትራንዚት ጊዜና ወጪ ትንታኔ ሊይ እንዯተመሇከተው የገቢ ዕቃዎች ወዯ ሀገር ውስጥ
በማስገባት ሂዯት ከባንክ ፈቃዴ ማግኘት ጀምሮ ዕቃውን እስከ መረከብ ዴረስ ከሚወስዯው
አጠቃሊይ ጊዜና ወጪ ውስጥ የፋይናንስና የንግዴ ሥርዓቱ ዴርሻ 65% ያህሌ ነው፡፡ ከዕቃዎቹ
የወዯብ ሊይ ቆይታ አንጻር ሲታይም የሀገራችን ከዓሇም አቀፍ ስታንዯርዴ /አማካይ 3 ቀናት/
ከ1ዏ እጥፍ በሊይ ነው፡፡ ሇዕቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ መራዘም በርካታ ምክንያቶችና ችግሮች
ቢኖሩም ዋናውን ቁሌፍ ችግር ግን የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓቱ ነው፡፡
ሇምሣላ የብትን ጭነት አገባብ ስርዓታችን መርከብን እንዯ መጋዘን የመጠቀም ያህሌ ነው፡፡
ሇዚህም ከዋና ዋና መንስዔዎች ውስጥ የጭነት አስመጪዎቹ የተበታተኑ እና አሠራራቸውም
የተበጣጠሰ በመሆኑ በጋራ የማቀዴ ችግር እና የገንዘብ አቅርቦቱ በተሇይም የውጭ ምንዛሪ ችግር
ነው፡፡ የዕቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ በተመሇከተም ቢሆን ሇዕቃዎች በባህር ወዯብም ሆነ በዯረቅ
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ወዯብ ቆይታ ኮንቴይነርን እንዯ መጋዘን የመጠቀም አሠራር በዋናነት ከትራንስፖርት ልጅስቲክሱ
በሊይ የንግዴ አሠራሩና የፋይናንስ ዘርፍ ንግዴን በማሳሇጥ ረገዴ ያሇው ክፍተት ነው፡፡ ሇምሣላ
ሞጆ ዯረቅ ወዯብ ሊይ ያለት በየጊዜው ሇረጅም ጊዜ የሚከማቹ ኮንቴይነሮች ጥሩ መገሇጫ
ናቸው፡፡
የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓቱ በልጅስቲክስ አፈጻጸም ሊይ ያሇው አለታዊ ተጽዕኖ ከሊይ
ከተጠቀሱት ባሇፈ የገቢ ንግዴ የሚመራበት አሠራር የተንዛዛና በርካታ አሊስፈሊጊ እጆች የበዙበት
ነው፡፡ ስሇሆነም ውጤታማና ፈጣን የልጅስቲክስ ሥርዓት ከመዘርጋት አኳያ የንግዴና የፋይናንስ
ሥርዓቱ ያሇው ዴርሻ ከፍተኛና አንደ ቁሌፍ ችግር መሆኑ ታይቷሌ፡፡
2.3.2. ያሌተቀሊጠፈ ያሌተቀናጀ የትራንዚትና የጉምሩክ አሠራር
የገቢና የወጪ ዕቃዎች ከመነሻ ጀምሮ እስከ መዴረሻ ባሇው ሂዯት ውስጥ በርካታ ተቆጣጣሪና
አገሌግልት ሰጪ አካሊት አለ፡፡ እነዚህም፣ የዕቃ አቅራቢዎች፣ የባህር አጓጓዦች፣ ወዯቦች፣
የኢትዮጵያና የባሇወዯብ ሀገሮች የጉምሩክ መ/ቤቶች፣ ትራንስፖርተሮች፣ የዴንበር እና መሰሌ
በርካታ ተቆጣጣሪ ተቋማት ናቸው፡፡ በእነዚህ አካሊት የሚጠየቁ በርካታ የሰነድች፣ የመረጃና
የክፍያ ብዛት፣ የሥራ ሂዯቱ የሚወስዯው ጊዜ የተንዛዛ መሆን፣ ሥራው በሚጠይቀው ሌክ
በፋሲሉቲ፣ በመሣሪያና በሰው ኃይሌ የተሟሊ ሆኖ አሇመገኘት፣ በዋናነት ዯግሞ በእነዚህ
የልጅስቲክስ ዘርፍ ተዋናዮች መካከሌ የተቀናጀ አሠራር አሇመኖር አንደና ከፍተኛ ማነቆ መሆኑ
ታይቷሌ፡፡
እቃውን ከባህር ወዯብ ሇማውጣት የሚፈጸሙ ስነስርዓቶች፤በመንገዴ ሇማጓጓዝ፤እና በሀገር
ውስጥ የጉምሩክ ስነስርዓት ፈጽሞ እቃውን ሇማውጣት የሚወስዯው ጊዜ በወረቀት ሲታይ እጅግ
አነስተኛ ቢመስሌም በተግባር ግን ውስብስብ የሆኑ ሂዯቶችን የሚያሌፍ በመሆኑ ከጉምሩክ
አሰራር ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ የሲስተም እና ላልች ጉዲዮች የተነሳ የእቃዎች የትራንዚት
ሂዯት ረጀም ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
2.3.3. የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች ብቃትና አቅም ዝቅተኛ መሆን
የልጅስቲክስ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ የመንግስት ሌዩ ሌዩ ተቋማት በዕውቀትና በብቃት
ከመምራት አኳያ የተቋማት የማሰፈጸም አቅም ማነስ አንደ ማነቆ ሲሆን፣ እንዱሁም
በመንግስትም ሆነ በግሌ ዘርፍ፣ በሀገር ውስጥም ሆነ በባህር ወዯቦች የልጅስቲክስ አገሌግልት
የሚሰጡ ኩባንያዎች የዘርፉ ዕውቀትና ክህልት ያሇዉ የባሇሙያ ክፍተት ላሊው ማነቆ መሆኑ
ታይቷሌ፡፡
ከዚህ አኳያ የጉምሩክ አስተሊሊፊዎች፣ የእቃ አስተሊሊፊዎች፣ የመርከብ ወኪልች፣ የጅቡቲ
ትራንዚተሮች እና የጅቡቲ መርከብ ወኪልች ተናቦ የመስራት፣ የስሌጠና እና የብቃት ማረጋገጫ
አሰጣጥ ስርዓት ሀገራችን ከምትፈሌገው የንግዴ ልጅስቲክስ አሰራር እና ፍሊጎት አንጻር
ያሌተቀናጀ እና ያሌተጣጣመ በመሆኑ በተሇያዩ ተቆጣጣሪ አካሊት በተበጣጠሰ መሌኩ የሚሰጡ
ብቃት የማረጋገጥ እና ኦፕሬተሮችን የማብቃት ስራ ተፈሊጊውን ውጤት እያመጣ እንዲሌሆነ
ሇማየት ተችሎሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተሇይ ሇጉምሩክ አስተሊሊፊዎች የሚሰጠው ስሌጠና
ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ በቋሚነት የማይስጥ ከመሆኑ አንጻር ጥቂት የጉምሩክ አስተሊሊፊዎች
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በከፍተኛ ዋጋ ሇመስራት የሚችለበት እዴሌን በመፍጠር የባሇሙያ እጥረት የሚያስከትሌ መሆኑ
ታይቷሌ፡፡ በዋናነት የሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች ከመነሻ እስከ መዴረሻ ያሇውን
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሳይበጣጠስ ቀሌጣፋና ውጤታማ የልጅስቲክስ አገሌግልት በመስጠት
ረገዴ ዘርፉ ከሚጠይቀው ብቃት፣ የፋሲሉቲና የማስተናገዴ ዓቅም አንጻር ክፍተቱ ጉሌህ መሆኑ
ታይቷሌ፡፡
2.3.4. በልጅስቲክስ የአገሌግልት ዘርፍ የሞኖፖሉ አሠራር ችግር
በልጅስቲክስ የአገሌግልት ዘርፍ ውስጥ በሞኖፖሉና በብቸኛ የአገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች
(Exclusive Service Providers) የሚከናወኑ የአገሌገልት መስኮች ብዙ ናቸው፡፡ እነርሱም
በጅቡቲ ወዯብ የ”SGTD” የኮንቴይነር ተርሚናሌ፣ የብትን ጭነት ተርሚናሌ (SDTV)፣ የነዲጅ
ተርሚናሌ (Horizon)፣ እንዯዚሁም ሇገቢ ዕቃዎች የባህር ትራንስፖርት፣ (ሁለንም የገቢ ጭነት
አይመሇከትም) የመሌቲ ሞዲሌ ኦፐሬሽንና የዯረቅ ወዯብ አገሌግልት ናቸው፡፡
እነዚህ የአገሌግልት መስኮች ሇገበያ ክፍት አሇመሆናቸው ብቻ ሳይሆን የአገሌግልት አሰጣጡን
ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ አሠራር ባሇመዘርጋቱም ጭምር ሇተንዛዛ አሠራርና ሇአገሌግልት ዋጋ
መናር መነሻ ምክንያት ነው፡፡ ስሇሆነም የልጅስቲክስ የአገሌግልት መስኮች ሊይ ተገቢ ቁጥጥርና
በዘርፉም የውዴዴር መንፈስ ዝቅተኛ መሆን በልጅስቲክስ ሥርዓቱ ሊይ የማይናቅና ጉሌህ ችግር
መሆኑ ታይቷሌ፡፡
2.3.5. በቂ የልጅስቲክስ መሠረት ሌማት አሇመኖርና የማኔጅመንት ችግር
ውጤታማ እና የተቀሊጠፈ የልጅስቲክስ ሥርዓት ከሚፈሇገው ግብዓት አንደ የመሠረተ ሌማት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ከትንታኔው ከታዩ በርካታ ግኝቶች ውስጥ፣
 የትራንስፖርት አቅርቦትና የትራንስፖርት ማኔጅመንት ችግር፣
 የመንገዴ ሁኔታ፣
 የጭነት ማዕከሊት ሁኔታ፣
 የወዯብ ፋሲሉቲ፣ የመርከብ ማሸጊያዎች፣ የወዯብ ዕቃ መገሌገያ መሣሪያዎችና
 የዘመናዊ የመረጃ ቴክኖልጂ አጠቃቀምና በመሰሌ የልጅስቲክስ የመሠረተ-ሌማት
ግንባታ ሊይ ክፍተት ታይቷሌ፡፡
2.3.6.

በልጅስቲክስ ዘርፍ በአገሌግልት ሰጪዎችም ሆነ በተቆጣጣሪ ተቋማት ያሇው
የአዯራጀጀት፣ የአቅም፣ የዕውቀትና የክህልት ክፍተት

የልጅስቲክስ ዘርፉን የሚመሩና የሚቆጣጠሩ የመንግስት ሌዩ ሌዩ ተቋማት በዕውቀትና በብቃት
ከመምራት አኳያ የተቋማት የአዯረጃጀት እና አጠቃሊይ የማሰፈጸም አቅም ማነስ አንደ ማነቆ
ነው፡፡ እንዱሁም አንደ ተቋም ከላሊው ጋር ተቀናጅቶ እና ተናቦ የሚሰራበት ህጋዊ የሆነ
የጎንዮሽ የጋራ አሰራር ‘’Horizontal coordination’’ የሇም፡፡ በመንግስትም ሆነ በግሌ ዘርፍ፣
በሀገር ውስጥም ሆነ በባህር ወዯቦች የልጅስቲክስ አገሌግልት የሚሰጡ ኩባንያዎች የዘርፉ
ዕውቀትና ክህልት ያሇዉ የባሇሙያ ክፍተት ላሊው ማነቆ መሆኑ ታይቷሌ፡፡
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ክፍሌ ሶስት፡- የልጅስቲክስ ዘርፍ ራዕይ፣ የስትራቴጂው ዓሊማና ግቦች
3.1

ራ ዕ ይ

በ2020 ዓ.ም መጨረሻ የልጅስቲክስ ሥርዓታችን የሀገራችንን የንግዴና የኢንቨስትመንት ዕዴገት
በማሳሇጥ ከአፍሪካ ቀዲሚ ሆኖ ማየት፡፡

3.2 ዓሊማና ግቦች
3.2.1 አጠቃሊይ ዓሊማ
የልጅስቲክስ ሥርዓቱን በቀጣይ አሥር ዓመታት ውስጥ ትራንስፎርም ማዴረግ ነው፡፡

3.2.2 ዝርዝር ዓሊማዎች







የሀገሪቱን የንግዴና የፋይናንስ አሰራር በማሻሻሌ የልጅስቲክስ አገሌግልትን ማሳዯግ
የተቀናጀና የተናበበ የትራንዚት እና የጉምሩክ አሰራር መዘርጋት
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችን ብቃት ማሳዯግ
በልጅስቲክስ ዘርፍ ያሇውን የሞኖፖሉ አሰራር ማሻሻሌ
የልጅስቲክስ መሰረተ - ሌማትን ማሳዯግ
የልጅስቲክስ ዘርፍ የማስፈጸም አቅም መገንባት

3.2.3 የስትራቴጂው ግቦች
የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጅ ግቦች የልጅስቲክስ አፈጻጸም መሇኪያን፣ በአፈጻጸም መሇኪያ
መሠረት አሁን ያሇበት ዯረጃ እንዱሁም በቀጣይ አሥር ዓመታት ውስጥ የሚዯርስበትን ዯረጃ
በማካተት የተቀረጸ ሲሆን እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡
ግብ 1. ጭነትን ወዯ አገር ውስጥ ሇማስገባት የባንክ ፈቃዴ ከመጠየቅ ጀምሮ ዕቃው በአገር
ውስጥ እስከ መረከብ የሚወስዯውን ጊዜ (lead time) ከ123 ቀናት ወዯ 40
ቀናት መቀነስ፣
ግብ 2. ገቢ ዕቃዎች (import cargo) ከመርከብ ከተራገፈበት ቀን ጀምሮ በአገር ውስጥ
ሇመረከብ የሚወስዯውን ጊዜ ከ46 ቀናት ወዯ 7 ቀናት መቀነስ፣
ግብ 3.
ወጪ ዕቃዎች (export cargo) ከአገር ውስጥ ከባንክ ፈቃዴ ጀምሮ ጭነቱ
መርከብ ሊይ እስኪጫን የሚወስዯውን ጊዜ ከ36 ቀናት ወዯ 7 ቀናት መቀነስ፣
ግብ 4. ወዯ አገር ውስጥ የሚጓጓዘውን የብትን ጭነት ያሇምንም የመርከብ ዱመሬጅ ክፍያ
ወዯ አገር ውስጥ ማጓጓዝ፣
ግብ 5. የገቢ ዕቃዎችን የወዯብ ሊይ ቆይታ (port Dwell time) ከ40 ቀናት ወዯ 3 ቀናት
መቀነስ፣
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ግብ 6.

ወጪ ዕቃዎችን በአገር ውስጥ በኮንቴነር አሽጏ የመሊክ አፈፃፀምን ከዯረሠበት
33% ወዯ 90% ማሳዯግ፣
ግብ 7. የብትን ጭነት አጓጓዥ መርከቦች በወዯብ የባህር ሊይ ቆይታን ከ35 ቀናት ወዯ 2
ቀናት መቀንስ፣
ግብ 8. የብሬክ በሌክ አጓጓዥ መርከቦች በወዯብ የባህር ሊይ ቆይታን ከ15 ቀናት ወዯ 2
ቀናት መቀነስ፣
ግብ 9. የጭነት መኪኖች አመታዊ የጉዞ ሽፋን ‘’Truck Milage’’ ኪ.ሜ ከ70ሺህ ወዯ
120 ሺህ ማሳዯግ፤

3.3 የልጅስቲክስ ዘርፍ ስትራቴጂዎች
የሀገራችን የልጅስቲክስ ዘርፍ ራዕይና ዓሊማውን ከማሳካት አኳያ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሊቸው ቁሌፍ
የሆኑ ማነቆዎች (challenges) በትንታኔ ሊይ በተመሰረተ ጥናት ተሇይተዋሌ፡፡ ስሇሆነም
የልጅስቲክስ ሥርዓትን ትራንስፎርም የማዴረግ ዓሊማን ሇማሳካትና ቁሌፍ ማነቆዎችን
ሇመፍታት የሚያስችለ ስዴስት ዋና ዋና ስትራቴጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡ እነርሱም፡ስትራቴጂ - 1 የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥ አሠራርና የኦፐሬተሮች ብቃት
ትራንስፎርም ማዴረግ፣
ስትራቴጂ - 2 የልጅስቲክስ ዘርፍ ፖሉሲና የህግ ማዕቀፍ ማጠናከር፣
ስትራቴጂ - 3 የተሳሇጠና አስተማማኝ የጉምሩክና የትራንዚት ሥርዓት
መዘርጋት፣
ስትራቴጂ - 4 አስተማማኝ የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓት በመዘርጋት፤ልጅስቲክስ
የማሰሇጥ ሚናውን ማጏሌበት፣
ስትራቴጂ - 5 የልጅስቲክስ መሠረተ - ሌማት መገንባት፣
ስትራቴጂ - 6 የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም፣ የዘርፉ የሰው ኃይሌ ብቃት
መገንባት እና ውጤታማ አዯረጃጀት መፍጠር፣
ሇእያንዲንደ ዋና ስትራቴጂ ንዐሳን ስትራቴጂዎችና የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Interventions)
በማካተት እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ ንዐስ ስትራቴጂዎች የዋና ስትራቴጂዎች አካሌ ሲሆኑ
የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions) ዯግሞ ስትራቴጂውን ወዯተግባር ሇመሇወጥ
የሚያስችለ እርምጃዎች ናቸው፡፡ በመሆኑም የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions)
በቀጣይ ወዯ ኘሮግራም የመሇወጥ ሥራ የሚጠይቅ ነው፡፡
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ስትራቴጂ 1 የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥ፣ አሠራርና የኦኘሬተሮች ብቃት
ትራንስፎርም ማዴረግ፡፡
የስትራቴጂው መግሇጫ
ይህ ስትራቴጂ የሀገራችንን የልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም በማዴረግ ሂዯት ቁሌፍ ጉዲይ
የሆነው የሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥና አሠራር ውጤታማ በሆነ መሌኩ
በመሇወጥ የተቀሊጠፈ ውጤታማና የተቀናጀ እንዱሆን ማዴረግ፤ እንዯዚሁም የልጅስቲክስ
አገሌግልት ሰጪዎች ሇሊኪዎችና ሇአሰመጪዎች የተሟሊና የተቀናጀ አገሌግልት ሇመሰጠት ወዯ
ሚያስችሌ የሊቀ ዯረጃ ከፍ ማዴረግ ነው፡፡
ይህን ስትራቴጅ ሇመተግበር የሚከተለት ንዐሳን ስትራተጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡ እነርሱም፡-

ንዐስ ስትራቴጂ 1.1 ቀሌጣፋና ውጤታማ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሥርዓት መዘርጋት፣
ንዐስ ስትራቴጂ 1.2
የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት እና ልጅስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት
የልጅስቲክስ
አገሌግልት
አሰጣጥ፣
አሰራርና
አዯረጃጀትን
ትራንስፎርም ማዴረግ፣
ንዐስ ስትራቴጂ 1.3 የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችን ማጠናከር፣
ንዐስ ስትራቴጂ1.4 የትራንስፖርት አቅምን ማሳዯግ (Enhance Transport Capacity)
እያንዲንደ ንዐሳን ስትራቴጂዎች ከማሰፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) ጋር እንዯሚከተሇው
ቀርበዋሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 1.1 - ቀሌጣፋና ውጤታማ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሥርዓት መዘርጋት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጂ የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Intervention) ከአጭር መግሇጫ ጋር
እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡

1. የዯረቅ ብትን ጭነት በብሄራዊ ዯረጃ ሇማቀናጀት የሚያስችሌ አሠራር መዘርጋት፡፡
በመንግስት እና በተሇያዩ አካሊት በእርዲታ እና በግዢ ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባውን ዯረቅ ብትን
ጭነት ከግዢ ጀምሮ በማቀዴ፤ የፋይናንስ አቅርቦት፤የባህር ትራንስፖርት፤ የወዯብ አገሌግልት፤
የመንገዴ/የባቡር ትራንስፖርት እና በሀገር ውስጥ የመጋዝን አቅርቦትን በተቀናጀ መሌኩ
ሇመምራት የሚያስችሌ አዯራጃጀትና እና የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡

2. የቁም እንስሳት ኤክስፖርት ልጅስቲክስ ስርዓት መዘርጋት
የቁም እንስሳት ኤክስፖርት ሇማሳዯግ በሀገር ውስጥ ዋና ዋና ቀጠናዎች የእንስሳት ማቆያ
ማዕከሊት ከበቂ ፋሲሉቲ ጋር መገንባት፤ እንስሳትን ከሀገር ውስጥ ማቆያ ስፍራ ወዯ ባህር ወዯብ
ሇማጓጓዝ የሚያስችለ የእንስሳት ማጓጓዣ ማሟሊት፣ የዴጋፍ እና ማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት፤
28

የእንስሳት ኤክስፖርት ልጅስቲክስ አገሌግልት ሲጪ ኩባንያዎች እንዱፈጠሩ የአሰራር ስርዓት
መዘርጋት፤ በባህር ወዯብ አካባቢ የተሟሊ የቁም እንስሳት ማቆያ ስፍራ መገንባት እና በአጠቃሊይ
የቁም እንስሳት ኤክስፖርቱ ተወዲዲሪ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡

3. የመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፖርት ሥርዓት ይበሌጥ ማጠናከርና ሽፋኑን ማሳዯግ
አሁን ባሇው አሰራር በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ስርዓት የሚጓጓዘው ጭነት መጠን ዝቅተኛ
ነው፡፡ ይህንን ሽፋን ሇማሳዯግ የሚያስችሌ የኦፕሬተር አቅም የማጎሌበት እና አሁን
በመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ስርዓት ያሌተሸፈኑ ጭነቶች በዚህ ስርዓት የሚካተቱበት ጥናት
በማካሄዴ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

4. የወጪ ዕቃዎችን በሀገር ውስጥ በኮንቴይነር አሽጏ የመሊክ አሠራር መዘርጋት
በዓሇም አቀፍ ዯረጃ እቃን በኮንቴይነር አሽጎ የመሊክ አሰራር እያዯገ እና ዘመናዊ እየሆነ የመጣ
ሲሆን የሀገራችን ጭነት ግን 67% የሚሆነው በጆንያ ተቋጥሮ ጅቡቲ ወዯብ ከዯረሰ በኋሊ
በኮንቴይነር ታሽጎ ኤክስፖርት የሚዯረግ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን ኋሊቀር አሰራር ሇመሇውጥ
የሚያስችሌ ጥናት በማካሄዴ የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት፤ ኤክስፖርት እቃን በኮንቴይነር አሽጎ
ሇመሊክ የሚያስችለ መሰረተ-ሌማቶች እና ፋሲሉቲዎች እንዱሟለ ይዯረጋሌ፡፡

5. የኢኮኖሚ አዋጭነትን መሠረት ያዯረገ ተጨማሪ ወዯቦች/የትራንዚት ኮሪዯሮች አጠቃቀም
ማሳዯግ፡፡
የሀገራችን ገቢና ወጪ እቃ ሙለ ሇሙለ ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ በተወሰኑ ኮሪዯሮች የሚተሊሇፍ
ሲሆን ይህም የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጡን ውስብስብ በማዴረግ የትራንዚት ወጪና ጊዜ
እንዱጨምር አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም አሁን ያለ ኮሪዯሮችን አጠቃቀም በማሳዯግ፤ ተጨማሪ
ኮሪዯሮችን በመክፈት የተሳሇጠ የኮሪዯር አጠቃቀም ስርዓት በጋራ ይዘረጋሌ፡፡

6. የተሟሊና የተቀናጀ የኤክስፖርት የልጅስቲክስ አገሌግልት ፖኬጅ አሠራር መዘርጋት፡
የሀገራችንን ኤክስፖርት በጊዜ እና በዋጋ ተወዲዲሪ በማዴረግ የኤክስፖርት መጠንን ሇማሳዯግ
እና የንግዴ ሚዛንን ሇማመጣጠን በኤክስፖርት ሊይ የሚታዩ የልጅስቲክስ አሰራሮችን በመፈተሽ
በኤክስፖርት የተሰማሩ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችን አሰራር በማሻሻሌ እና የማበረታቻ
ዴጋፍ ስርዓት በመዘርጋት ኤክስፖርት ልጅስቲክስ በፓኬጅ እንዱሰራ ይዯረጋሌ፡፡

7. የባህር ትራንስፖርት አገሌግልትና ዋጋ የሚመራበት ሥርዓት መዘርጋት
የባህር ትራንስፖርት አገሌግልት ዋጋ አሁን ባሇው አሰራር በዓሇም አቀፍ ገበያ የሚመራ ነው፡፡
የዓሇም አቀፍ አሰራር ይህ ሆኖ ሳሇ ግን የሀገራችን ዯግሞ በሞኖፖሉ የሚሰራ እና በገበያ
የማይመራ ነው፡፡ ስሇሆነም ዋጋውን ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ ዓሇም አቀፍ ተሞክሮን መሰረት
ያዯረገ አሰራር በጥናት ተመስርቶ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡
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8. የገቢ ዕቃዎች የትራንዚት ትራንስፖርት የሚመራበት ሥርዓት መዘርጋት
ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እቃዎች የትራንዚት እና የትራንስፖርት ልጅስቲክስ ሂዯትን
በተመሇከተ ስታንዲርዴ በማዘጋጀት ሁለም አገሌግልት ሰጪዎች ወጥ በሆነ አሰራር አገሌግልት
ሇመስጠት እንዱችለ የሚያዯረግ የአሰራር ስርዓት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

9. የኢንደስትሪያሌ ፖርኮችን እና የጭነት መነሻና መዴረሻ ጣቢያዎችን ማዕከሌ ያዯረገ
የተቀናጀ፣ ቀሌጣፋና ውጤታማ የትራንዚት ትራንስፖርት አሠራር መዘርጋት
የኢንደስትሪ ፓርኮች የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥ ስርዓት ከመዯበኛው የተሇየ እና ከመነሻ
እስከ መዴረሻ ወጥ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ አሰራር በማጥናት የአሰራር ስርዓት
ይዘረጋሌ፡፡

10. የልጅስቲክስ የጭነት ማዕከልች የጋራ አጠቃቀም አሠራር መዘርጋት
በሀገር ውስጥ በመንግስት የተገነቡ እና ወዯፊት የሚገነቡ የጭነት ማዕከሊት ውስጥ ሁለም
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች በጋራ ሇመጠቀም የሚያስችሊቸው አሰራር በመዘርጋት
ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡

11. በዯረቅ ወዯቦች የዕቃዎች የቆይታና የውርስ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት
በሀገር ውስጥ ዯረቅ ወዯቦች የሚስተናገደ ጭነቶችን በወዯቡ ውስጥ ሇማቆየት፤ ሇማስተሊሇፍ
እና ባሇቤት ሳይቀርብ ሲቀር ዯግሞ የሚወገደበትና የሚወረሱበት በአጠቃሊይ በዚህ ሂዯት
ያለትን ማነቆዎች በማጥናት የአሰራር ስርዓት ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡

12. የባህር የየብስና የአየር ትራንስፖርት በማጣመር አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ
የከንሶሉዳሽን አሠራር መዘርጋት
የወጪና ገቢ እቃዎችን በተሇይም የኤክስፖርት ተወዲዲሪነትን ሇማሳዯግ በቀሊለ ሉበሊሹ የሚችለ
እቃዎችን የየብስ እና የአየር ትራንስፖርት በማጣመር ሇመጠቀም የሚያስችለ የኮንሶሉዳሽን
ማዕከሊትን ምርቱ በሚገኝባቸው አካባቢዎች መገንባት እና የአጠቃቀም የአሰራር ስርዓት
ይዘረጋሌ፡፡

ንዐስ

ስትራተጂ

1.2

የኢባትልአዴን የልጅስቲክስ አገሌግልት
አዯረጃጀትን ትራንስፎርም ማዴረግ፣

አሰጣጥ፣

አሰራርና

ይህ ንዐስ ስትራቴጂ በዋናነት የሚያተኩረው ኢባትልአዴ ሊይ ሲሆን ዴርጅቱም በሀገራችን
ልጅስቲክስ ሥርዓት ከፍተኛ ሚና ያሇው የመንግስት ሌማት ተቋም ነው፡፡ ተቋሙ ከለጅስቲክስ
አንጻር በማንኛውም የሀገራችን የሌማት እንቅስቃሴ ጀርባ ሉገኝ ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም ብሄራዊ
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የልጅስቲክስ ስትራቴጂ ከመተግበር አኳያ የኢባትልአዴ በዋናነት ሁሇት ሚናዎች ይኖሩታሌ፡፡
እነርሱም፡1ኛ/ ስትራቴጂውን በተግባር ሇመተርጏም ግንባር ቀዯም የልጅስቲክስ አገሌግልት
ሰጪ ተቋም ሆኖ መገኘት፡፡
2ኛ/ በልጅስቲክስ የአገሌግልት መስክ ከተሰማሩት ተቋማት ጋር በአጋርነት
በመስራት የሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችን የማብቃትና ዘርፉም
ሇውዴዴር ምቹ እንዱሆን የበኩለን አስተዋጽዎ የሚያዯርግ ብቁ ተቋም ሆኖ
መገኘት ይጠበቅበታሌ፡፡
በመሆኑም የዚህ ንዐስ
እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡

ስትራቴጂ

ማስፈጸሚያ

የመፍትሄ

ሃሳቦች

(Intervention)

13. በመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፖርት ሥርዓት የሚጓጓዝ የጭነት ሽፋን እና የአገሌግልት አሰጣጥ
ሇማሳዯግ ላልች የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪ አካሊትን ሇመጠቀም የሚያስችሌ አሠራር
መዘርጋት፡፡
የኢባትልአዴ አሁን ባሇው አሰራር ሁለንም አገሌግልቶች በራሱ አቅም የሚሰጥ ሲሆን
የትራንስፖርት አገሌግልትን ግን ላልች የትራንስፖርት ዴርጅቶች ጋር ውሌ በመግባት ‘’Out
source’’ በማዴረግ እያሰራ ይገኛሌ፡፡ ስሇሆነም ከዚህ በሊይ አቅሙን የበሇጠ ሇማሳዯግ እና
በመሌቲሞዲሌ ያሌተሸፈኑ ጭነቶችን ወዯዚህ ስርዓት ሇማስገባት እንዱቻሌ የግሌ የልጅስቲክስ
አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶችን በኮንትራት ውሌ የሚያሰራበት ስርዓት በመቅረጽ ተግባራዊ
ይዯረጋሌ፡፡

14. የኢትዮጵያ ጭነት በሚስተናገዴባቸው
ሀገራዊ ተሌዕኮ በብቃት መፈጸም፤

ወዯቦች

ቀዴሞ በመገኘት ልጅስቲክስ የማሳሇጥ

የሀገራችን ገቢና ወጪ እቃዎች በሚስተናገደባቸው ወዯቦች እና ኮሪዯሮች የተሟሊ የአገሌግልት
መስጫ
ጽ/ቤት
በመክፈት ኦፐሬሽኑ የሀገራችንን ጥቅም በሚያስጠብቅ መሌኩ እንዱሆን
ሞዳሌ ሆኖ እንዱሰራ እና ላልች አገሌግልት ሰጪዎች ይህንኑ እንዱከተለ በኦፕሬሽን ብቃት
እንዱመራ ይዯረጋሌ፡፡

15. በመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፖርት ሥርዓት ሇሚጓጓዙ ጭነቶች ፈጣን አገሌግልት መስጠት
የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት ስርዓት በሀገራችን አስመጪና ሊኪዎች ዘንዴ ይበሌጥ ተመራጭ
እንዱሆን እና በጊዜ እና በወጪ ተወዲዲሪ ሇማዴረግ ጭነትን ከመርከብ በተራገፈ በአጭር ቀናት
ውስጥ ዯረቅ ወዯብ ሇማዴረስ የሚያስችሌ ስታንዲርዴ ኦፐሬሽን ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡
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16. በዩኒ ሞዲሌ የትራንስፖርት ሥርዓት ሇሚጓጓዝ ጭነት ፈጣን አገሌግልት መስጠት
በዩኒሞዲሌ የትራንስፖርት ሥርዓት ሇሚጓጓዝ ጭነት የተሟሊ የክሉሪንግ ሰነዴ ከመረከብ ጀምሮ
ጭነቱን በአጭር ቀናት ውስጥ ሇማስረከብ የሚያስችሌ ስታንዲርዴ ኦፐሬሽን ይዘረጋሌ፡፡

17. የዯረቅ ወዯብ ኦፐሬሽን የአገሌግልት አሰጣጥ ዘመናዊ፣ ቀሌጣፋና ውጤታማ የሆነ አሠራር
መዘርጋት
አሁን ባሇው አሰራር ዯረቅ ወዯቦች በርካታ የአሠራር ችግሮች ያለባቸው እና የእቃዎች ዯህንነት
በበቂ ሁኔታ ሇመጠበቅ የማይቻሌባቸው ፤ ፈጣን አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ በዯንበኞች
ዘንዴ ተቀባይነት ያሊቸው ስርዓቶች ያሇተዘረጉባቸው ናቸው፡፡ በዯረቅ ወዯቦች የዕቃዎች ቆይታም
ሆነ የክሉራንስ ጊዜ ረዥም ነው፡፡ የዕቃዎች ክምችትም ከፍተኛ ነው፡፡ ስሇሆነም በሀገሪቱ የሚገኙ
ሁለም ዯረቅ ወዯቦች ወጥ የሆነ ዘመናዊ የተሳሇጠና ውጤታማ የዯረቅ ወዯብ አያያዝ እና
አገሌግልት አሰጣጥ ስርዓት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

18. የሽፒንግ ስትራቴጂ መንዯፍና መተግበር
በራስ መርከብ እና በላልች መርከቦች በመጠቀም የባህር ትራንስፖርት አገሌግልት የመስጠት
አሠራርን የብሄራዊ፣ አህጉራዊና የዓሇም አቀፍ ሁኔታን ያገናዘበ የሽፒንግ ስትራቴጂ በመንዯፍ
ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

19. ሇኘሮጀክት ዕቃዎች ሌዩ የካርጏ ሀንዴሉንግና የትራንስፖርት አገሌግልት ሇመሰጠት
የሚያስችሌ አቅም መፍጠር
ሀገራችን በርካታ ፕሮጀክቶችን በመተግበር ሊይ የምትገኝ በመሆኗ እና ሇፕሮጀክቶች የሚገቡ
እቃዎች ዯግሞ ሌዩ ባህሪ ያሊቸው ከመሆኑ አንጻር የተሇየ የልጅስቲክስ አገሌግልት የሚጠይቁ
ናቸው፡፡ በመሆኑም ይህንን ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ ፋሲሉቲ ይሟሊሌ፤ የአሰራር ስርዓት
ይዘረጋሌ፤ አቅም የማሳዯግ ስራ ይከናወናሌ፡፡

20. ጭነት የማቀናጀት አሠራርና ማዕከሌ (Cross Docking Centers) ማቋቋም
በገቢና በወጪ ንግዴ ያሇው ክፍተትን ተከትል በተሇይም በቀሊለ ሇሚበሊሹ ጭነቶች
በኮንቴይነር አቅርቦት እየተከሰተ ያሇውን ችግር ሇመፍታት የሚያስችሌ ጭነት የማቀናጀት
አሠራርና ማዕከሌ (Cross Docking Centers) ይቋቋማሌ፡፡

21. የኢባትልአዴ መዋቅራዊ አዯረጃጀቱ የተሟሊ ቁመና ያሇው ተቋም ማዴረግ
የኢባትልአዴን ቀዯም ሲሌ በተካሄዴ ጥናቶችና በአፈጻጸም የተሇዩ ክፍተቶችን ሇመሙሊት፤ ከሊይ
የተዘረዘሩትን ስትራቴጂዎች ሇመሸከምና በአጠቃሊይም የሀገሪቱ የልጅስቲክስ ሥርዓትን
ትራንስፎርም ሇማዴረግ የተነዯፉ ስትራቴጂዎችን በግንባር ቀዯምትነት ተሰሌፎ ሇመፈጸም
የሚያስችሇው መዋቅራዊ አዯረጃጀቱ የተሟሊ ቁመና ያሇው ተቋም ይሆናሌ፡፡
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ንዐስ ስትራቴጂ 1.3 የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችን ማጠናከር
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች ((Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

22. በዘርፉ ጠንካራ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪ ኩባንያዎች
ኮንትራት አሰራር መዘርጋት

ሇመፍጠር የረጅም ጊዜ

በልጅስቲክስ ዘርፍ የሚሰጡ አገሌግልቶች የሀገራችንን ኢኮኖሚ ከመዯገፍ አንጻር ያሊቸው ሚና
ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር እነዚህ አገሌግልቶች በተበጣጠሰ መሌኩ በርካታ እጆች
የሚገቡባቸው ከሆነ የወጪ መናር እና የትራንዚት ጊዜ መጨመርን ያስከትሊለ፡፡ ስሇሆነም
ከመነሻ አስከ መዴረሻ አገሌግልቶቹን ሉሰጡ የሚችለ ጠንካራ ኦፕሬተሮችን መፍጠር ተገቢ
ነው፡፡ ሇዚህም ጠንካራ የቁጥጥር እና የዴጋፍ ስርዓት በመዘርጋት የአገሌግልት ሰጪዎችን
ዯረጃ የመመዯብ ስራ የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ እንዱሁም ኦፕሬተሮቹ በቂ ሀብት መዴበው
የልጅስቲክስ ፋሲሉቲዎችን እንዱያሟለ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የረጅም ጊዜ የኮንትራት አሰራር
ስርዓት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

23. በትራንስፖርት አገሌግልት የተሰማሩ ኦፕሬተሮችን ወዯ የተሟሊ የልጅስቲክስ አገሌግልት
ሰጪነት ማሸጋገር
በአንጻራዊነት የተሻሇ አቅም ያሊቸውን እና በትራንስፖርት አገሌግልት የተሰማሩ ኩባንያዎችን
ወዯ የተሟሊ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪነት ሇማሸጋገር የሚያስችሌ ኘሮግራም ተነዴፎ
ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

24. በዘርፉ የተሰማሩ የእቃ አስተሊሊፊነትና የመርከብ ውክሌና አገሌግልት ሰጪ ኩባንያዎችን
ማጠናከር
አሁን ያለት የእቃ አስተሊሊፊዎች ከጥቂቶቹ በስተቀር በቂ ሙያ ኖሯቸው ተገቢውን ፋሲሉቲ
በማሟሊት ሇዯንበኞች እርካታን የሚፈጥር ስራ የሚያከናወኑ አይዯለም፡፡ አንዲንድቹ ቅሬታ እና
ክስ የሚበዛባቸው፤ ሇአጋሮቻቸው ክፍያ በወቅቱ የማይፈጽሙ፤ የስነምግባር ችግር ያሇባቸው
ናቸው፡፡ ስሇሆነም ዓሇም አቀፍ ተሞክሮን መሰረት ያዯረገ ስታንዲርዴ በማዘጋጀት የማጥራት እና
በዘርፉ ሉቀጥለ የሚችለትን በመሇየት በቂ ዴጋፍ በማዴረግ የማጠናከር ስርዓት መዘርጋት
ነው፡፡ የመርከብ ወኪልች አሰራርም ቢሆን አንዴ የመርከብ ወኪሌ ሉያከናውን በሚችሇው ዯረጃ
የመወሰን አቅም ያሊቸው አይዯለም፡፡ አንዲንድቹ ወኪልች በጅቡቲ ወዯብ ሇሚገኙ ወኪልች
ተቀጽሊዎች እንጂ እራሳቸውን የቻለ ባሇመሆናቸው ልጅስቲክሱን ከማሳሇጥ አንጻር ያሊቸው
ሚና በዚያው ሌክ ዝቅተኛ ነው፡፡ ስሇሆነም በቀጥታ የመርከብ ኩባንያው ወኪሌ በመሆን ጠንካራ
የመወሰን እና ሇሀገራችን ልጅስቲክስ በጎ ሚና የሚጫወቱ እንዱሆኑ የሚያስችሌ አሰራር
ይዘረጋሌ፡፡
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25. የጉምሩክ ሌዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ፈቃዴ ሥርዓት ሇልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች
የሚሰጥበት አሠራር መዘርጋት፡፡
ሌዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽነት ፈቃዴ በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በኩሌ
በማኑፋከቸሪንግ ፤ በግብርና ምርት እና በማዕዴን ዘርፍ ሇተሰማሩ አምራቾች፤ሊኪዎች እና
አስመጪዎች የሚሰጥ ነው፡፡ ስሇሆነም የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎችም በዋናነት
አገሌግልት የሚሰጡት ከሊይ ሇተጠቀሱት አምራቾች፣ ሊኪዎችና እና አስመጪዎች በመሆኑ
ሇእነሱም የጉምሩክ ሌዩ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽነት ፈቃዴ አሰጣጥ ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

26. የዴንበር ዘሇሌ የእቃ አሰተሊሊፊነት አገሌግልት ሰጪዎች የቅንጅት አካሄዴ የሚመራበት
አሠራር ማሻሻሌ
በሀገራችን የእቃ አስተሊሊፊነት የስራ ፈቃዴ ወስዯው በመስራት ሊይ የሚገኙ አንቀሳቃሾች
በጅቡቲ ወዯብ እና በላልችም ወዯቦች ከሚሰሩ ከኢትዮጵያ ወጪ የሆኑ የእቃ አስተሊሊፊዎች
ጋር ያሊቸው የስራ ግንኙነት እና ቅንጅታዊ አሰራር በብዙ ፈተናዎች የታጠረ እና ባህር ወዯብ
ሊይ ያሇውን የእቃ አስተሊሊፊ በአሰራር ሂዯት አንቅፋት ቢፈጥርባቸው መብታቸውን ሇማስከበር
የሚችለበት፤ እንዱሁም የውጭ የእቃ አስተሊሊፊዎች በኢትዮጵያዊያን የእቃ አስተሊሊፊዎች
በኩሌ ውሌን ጠብቆ ያሇመስራት እና ክፍያ በወቅቱ ያሇመክፈሌ ችግር ሲያጋጥም እየተፈታ
ያሇበት አሰራር ብዙ ውጤት እያመጣ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ይህንን አሰራር በመፈተሽ ከባሇወዯብ
ሀገራት ጋር ዘሊቂ የሆነ የእቃ አስተሊሊፊዎች በቅንጅት ወይም በላሊ አዯረጃጀት የሚሰሩበት፤
የቁጥጥር እና የክትትሌ ስርኣት ይዘረጋሌ፡፡

27. የተቀናጀ የሥሌጠናና የፈቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት
የእቃ አስተሊሊፊዎች እና የጉምሩክ አስተሊሊፊዎች ስራ ከሞሊ ጎዯሌ ተመሳሳይነት ያሇው እና
ሇአንዴ ካርጎ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሇመስጠት የተሰማሩ አካሊት ናቸው፡፡ ሆኖም ሇሁሇቱም
የሚሰጠው የስሌጠና እና የብቃት ማረጋገጥ ስርዓት የተናበበ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ሇእቃ
አስተሊሊፊዎችም ሆነ ሇጉምሩክ አስተሊሊፊዎች ወጥ የሆነ የስሌጠና እና የብቃት ማረጋገጥ
ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

28. የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥ የጥራት ቁጥጥር አሠራር መዘርጋት
የልጅስቲክስ አገሌግልት ጥራት መሇኪያዎችን ከዓሇም አቀፍ ተሞክሮ በመቀመር የአገሌግልቱን
ጥራት ሇመሇካት፤ሇማሻሻሌ እና ተገቢ የሆኑ የእርምት እርምጃዎችን ሇመውሰዴ የሚያስችሌ
የልጅስቲክስ አገሌግልት የጥራት ቁጥጥር ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

29. በልጅስቲክስ አገሌግልት መስክ የተሰማሩ ኩባንያዎችና የሰው ኃይሌ አቅም መገንባት
በሀገራችን የልጅስቲክስ ዘርፍ ውስጥ ያሇው የሰው ሀይሌ አቅም በሚፈሇገው ዯረጃ እንዲሌሆነ
እና የሰው ሀይለን የማብቃት ስርዓቱም በዚያው ሌክ በበቂ ስርዓት የተዯራጀ እንዲሇሆነ
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ታይቷሌ፡፡ ስሇሆነም የልጅስቲክስ ዘርፍ የሰው ሀይሌ አቅም ግንባታ ስርዓትን በመፈተሸ ዓሇም
አቀፍ ዯረጃውን የጠበቀ ስርዓት መዘርጋት እና በዘርፉ በቂ የሰው ሃይሌ መፍጠር ተገቢ ነው፡፡

30. የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች የማበረታቻ ስርዓት ተግባራዊ ማዴረግ
በልጅስቲክስ የአገሌግልት መስክ የተሰማሩ ኦፐሬተሮችን ሇማነቃቃትና በዘርፉ የሚሰጡ
የአገሌግልት አሰጣጥን ተከታታይነት ባሇው መሌኩ ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የማበረታቻ
ስርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

ንዐስ

ስትራቴጂ

1.4

የትራንስፖርት
Capacity)

አቅምን

ማሳዯግ

(Enhance

Transport

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች ((Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

31. የምዴር ባቡር ትራንስፖርት ከመንገዴ ትራንስፖርትና የጭነት ማዕከሊት ጋር አቀናጅቶ
አገሌግልቱን ማጠናከር
በሀገራችን የባቡር ትራንስፖርት አገሌግልት ሇማሳዯግ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እና ወዯ ፊትም
የሚከናወኑ ስራዎች እቃን ከማጓጓዝ በተጨማሪ በተርሚናልች የሚሰጡ የልጅስቲክስ
አገሌግልቶችን ቀሌጣፋ ከማዴረግ አንጻር የባቡር ትራንስፖርት እና የጭነት ማዕከሊትን፤
እንዱሁም ከመንገዴ ትራንስፖርት ጋር በማስተሳሰር ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

32. የሀገሪቱ የገቢና የወጪ ዕቃዎች የትራንዚት እና የጭነት ፍሰትን ማቀናጀት
አሁን ባሇው የኢኮኖሚ ዯረጃችን የሀገራችን ገቢ ጭነት ከወጪ ጭነት የበሇጠ በመሆኑ
በትራንስፖርት አጠቃቀም ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ያሇው እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ስሇሆነም ይህንን
እና መሰሌ ችግሮችን ከመፋታት አንጻር የጭነት ፍሰትን በማቀናጀት
ሇገቢ እቃ
የተጠቀምንባቸውን ፋሲሉቲዎች ሇወጪ እቃም መጠቀም የሚያስችለ የአሰራር ስርዓቶች
ተግባራዊ ይሆናለ፡፡

33. የመጫን አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ /ከ7ዏ - 1ዏዏ ቶን/ ተሽከርካሪዎችን ማስገባት
ይህ የመፍትሄ ሃሳብ በዋናነት በተመረጡ የሀገራችን መንገድች ሊይ የተሇያዩ የአሰራር እና የህግ
ማዕቀፎችን በማዘጋጀት ከፍተኛ መጠን ያሇው ጭነት በአንዴ ጊዜ ሇማጓጓዝ የሚችለ የጭነት
ተሽከርካሪዎችን ሇማሰማራት የሚያስችሌ ጥናት ተካሂድ ስራ ሊይ ይውሊለ፡፡
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34. ተሳቢዎችን በጏታች መኪናዎች በመጠቀም ጭነት የማጓጓዝ ሥርዓት መዘርጋት (Tractor
Head Exchange System)
የመንገዴ አጠቃቀምን፤ የነዲጅ ፍጆታን፤የመጫን እና የማራገፍ ጊዜን እና ላልችንም ሀብቶች
በቁጠባ ከመጠቀም አንጻር በርከት ያለ ጎታች መኪኖች በመጠቀም ከፍተኛ መጠን የመጫን
አቅም ያሊቸው ሽፍን እና ግሌጽ ተሳቢዎች ሇማሰማራት የሚያስችሌ ጥናት ተካሂድ ስራ ሊይ
ይውሊለ፡፡

35. የሀገራችን የጭነት አጓጓዥ ማኀበራት አዯረጃጀት ፈትሾ ማሻሻሌ
በሀገራችን የጭነት ተሽከርካሪ ባሇቤቶች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው፡፡ አንዴ ተሽከርካሪ ብቻ
ያሊቸው ባሇሀብቶች ብዙ ናቸው፡፡ ይህንን የተበታተነ የተሽከርካሪ ስምሪት በተወሰነ ዯረጃ
ሇማቀናጀት እንዱቻሌ የትራንስፖርት ማህበራት ተዯራጅተው
እየሰራ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡
ይሁንና ማህበራቱ ተሽከርካሪዎችን ማዘዝ የማይችለ ከመሆኑም ባሇፈ ሇስነምግባር ብሌሹነት
በማጋሇጣቸው የትራንስፖርት ስራ አመራራችንን ውስብስብ አዴርጎታሌ፡፡ ስሇሆነም የሀገራችን
የጭነት አጓጓዥ ማኀበራት አዯረጃጀት ወዯ ንግዴ ተቋምነት ሇማሸጋገር የሚያስችሌ አሠራር
ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

36. የፍሉት ማኔጅመንት አሠራር ተግባራዊ ማዴረግ
የተሽከርካሪ አጠቃቀምን ሇማሳዯግ እና ሀብትን በብቃት ሇመጠቀም እንዱቻሌ የስምሪት ስራ
አመራር ስርዓት ‘’Fleet Management System’’ ስራ ሊይ ይውሊሌ፡፡

37. የልጅስቲክስ መስመሮችን (Logistics Routes) ማጠናከር
ይህ ሃሳብ ዋና ዋና የልጅስቲክስ መስመሮችን በመሇየት በፋሲሉቲ እና በአሰራር ስርዓት
ማጠናከር ነው፡፡

ስትራቴጂ 2 የልጅስቲክስ ዘርፍ የፖሉሲና የህግ ዕቀፍ ማጠናከር
የስትራቴጂው መግሇጫ
የሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች ብቃት፣ የአገሌግልት ጥራት ዯረጃ፣ የተሟሊና
የተቀናጀ የልጅስቲክስ አገሌግልቶች ፖኬጅ በመሰጠት ረገዴ በእጅጉ በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ናቸው፡፡
ይህም የውጭ ንግዲችን በዓሇም አቀፍ ተወዲዲሪ እንዲይሆን አዴርጏታሌ፡፡ ሇዚህ ዋናው መንስኤ
ዯግሞ በዘርፉ ያሇው የውዴዴር ማዕቀፍ መጥበብ ነው፡፡
በዘርፉ የሚሰጡ አገሌግልቶች
አንዲንድቹ በአንዴ መንግሥታዊ ተቋም በሞኖፖሌ የሚሰሩ ናቸው፡፡ አንዲንድች ሇሀገር ውስጥ
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የግሌ ኦኘሬተሮች ክፍት ቢሆኑም ሇዓሇም አቀፍ ኦኘሬተሮች ዝግ ናቸው፡፡ ስሇሆነም የዚህ
ስትራቴጂ ዋና ዓሊማ በዘርፉ የሚሰጡ አገሌግልቶችን በተመሇከተ ሇፖሉሲ ውሣኔ መነሻ
ጥናቶች ሊይ ተመስርቶ ሇመንግስት እየቀረበ ዯረጃ በዯረጃ ሇውዴዴር ክፍት ማዴረግ ነዉ፡፡
በዚህም የመንግስትም ሆኑ የግሌ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች ተዓማኒ፣ ቀሌጣፋና
ውጤታማ የልጅስቲክስ አገሌግልት በመሰጠት ዘርፉን ወዯ ተሻሇ ዯረጃ ከፍ ማዴረግ ነው፡፡
ይህን ስትራቴጂ ሇመተግበር የሚከተለት ንዐሳን ስትራቴጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡
እነርሱም፡ንዐስ ስትራቴጂ 2.1፡- የባህር ትራንስፖርት የአገሌግልት መስክ ፖሉሲ ማሻሻሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 2.2፡- የመሌቲ ሞዲሌ ኦፕሬተርነት የፈቃዴ አሰጣጥ ፓሉሲ ማሻሻሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 2.3፡- የፍሬት ፎርዋርዱንግ እና የመርከብ ውክሌና የአገሌግልት ዘርፍ ሊይ
ሇመሰማራት የሚያስችሌ የፈቃዴ አሰጣጥ ማጠናከርና ማሻሻሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 2.4፡- የዯረቅ ወዯብ ሌማት እና አገሌግልት ዘርፍ ሇመሰማራት የሚያስችሌ
የፈቃዴ አሰጣጥ ስርዓት ማሻሻሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 2.5፡- የመንገዴ ትራንስፖርት ዘርፍ ፖሉሲ ማጠናከርና ማሻሻሌ፡፡
ሇእያንዲንደ ንዐሳን ስትራቴጂዎች ማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions) ከታች
በየንዐስ ስትራቴጅዎች ስር በቅዯም ተከተሌ (Step by Step) እንዯሚተገበሩ ታሳቢ ተዯርጎ
ተመሌክቷሌ፡፡

ንዐስ ስትራቴጂ 2.1 የባህር ትራንስፖርት የአገሌግልት መስክ ፖሉሲ ማሻሻሌ
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

38. በኢባትልአዴ ብቻ እየተሰጠ ያሇውን የባህር ትራንስፖርት አገሌግልት ቀስ በቀስ ሇዓሇም
አቀፍ ገበያ ክፍት ማዴረግ
በመጀመሪያው ምዕራፍ (በ 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ) በኢባትልአዴ በሞኖፖሌ እየተሰጠ ያሇው
አገሌግልት ሇማሻሻሌ እና የአገሌግልት ጥራቱና ዋጋውን ሇመቆጣጠር እንዱቻሌ ከፍተኛ
አስመጪዎች እና ሊኪዎች (Major cargo owners) በዴርጅቱ የአክስዮን ዴርሻ እንዱገቡ
በማዴረግ ተቋሙ ይጠናከራሌ እንዱሁም የኢትዮጵያ ገቢ እቃ በኢትዮጵያ መርከብ ብቻ
እንዱጓጓዝ በ1990 እና 92 የወጣው የ ‹‹FOB›› አሰራር ይከሇሳሌ፡፡
በሁሇተኛው ምዕራፍ (ከ1 - 2 ዓመት) የኢባትልአዴ ከውጭ
በፖርትነርሽኘ የሚሰራበትን አሰራር ይዘረጋሌ፡፡

የመርከብ

ኩባንያዎች ጋር

በሶስተኛው ምዕራፍ (ከ 5 ዓመት በኋሊ) የባህር ትራንስፖርት አገሌግልት ሙለ ሇሙለ ሇሀገር
ውስጥም ሆነ ሇውጭ ኩባንያዎች ክፍት ይሆናሌ፡፡
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ንዐስ ስትራቴጂ 2.2 የመሌቲ ሞዲሌ ኦፐሬተርነት የፈቃዴ አሰጣጥ ፖሉሲ ማሻሻሌ
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ

(Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

39. በኢባትልአዴ ብቻ እየተሰጠ ያሇውን የመሌቲሞዲሌ ትራንስፖርት አገሌግልት ቀስ በቀስ
ሇዓሇም አቀፍ ገበያ ክፍት ማዴረግ፤
በመጀመሪያው ምዕራፍ (ከ1 – 1 1/2 ዓመት)፡- ብቸኛው የመሌቲ ሞዲሌ አከናዋኝ የሆነው
የኢባትልአዴ ላልች የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች አቅምን ሇመጠቀም የሚያስችሇው
አሠራር ዘርግቶ ተግባራዊ በማዴረግ አገሌግልቱን ማሻሻሌ፡፡
በሁሇተኛው ምዕራፍ (1 - 2 ½ ዓመት)፡- የሀገር ውስጥ የግሌ የልጅስቲክስ አገሌግልት
ኩባንያዎችን ፈቃዴ ሇመስጠት የሚያስችሌ ዯንብ አውጥቶ ተግባራዊ ማዴረግ፡፡

ሰጪ

በሶስተኛው ምዕራፍ (ከ 5 ዓመት በኋሊ)፡- የመሌቲ ሞዲሌ ኦፐሬተርነት የአገሌግልት ዘርፍ
ሙለ ሇሙለ ሇዓሇም አቀፍ ገበያ ክፍት ማዴረግ፡፡

ንዐስ

ስትራቴጂ

2.3

የዕቃ አስተሊሊፊነት የአገሌግልት ዘርፍ ሊይ
የሚያስችሌ የፈቃዴ አሰጣጥ ማጠናከርና ማሻሻሌ

ሇመሰማራት

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች ((Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

40. የእቃ አስተሊሊፊነት የአገሌግልት ዘርፍን ቀስ በቀስ ሇዓሇም አቀፍ ገበያ ክፍት ማዴረግ
በመጀመሪያው ምዕራፍ
(1 ዓመት) የሀገር
ውስጥ
የዕቃ አስተሊሊፊ አገሌግልት ሰጪ
ኩባንያዎች በተመረጡ አገሌግልቶች ከውጭ ኩባንያዎች ጋር በፓርትነር ሽፕ በመስራት
አቅማቸው እንዱጠናከር ይዯረጋሌ፡፡
በሁሇተኛው ምዕራፍ (1 ½ ) የሀገር ውስጥ የዕቃ አስተሊሊፊ አገሌግልት ሰጪ ኩባንያዎች
ከውጭ ሀገር ኩባንያዎች በሁለም አገሌግልቶች በፖርትነርሺኘ ሇመስራት የሚያስችሌ አሠራር
ይዘረጋሌ፡፡
በሶስተኛው ምዕራፍ (ከ 2 ዓመት በኋሊ) የዕቃ አስተሊሊፊነት አገሌግልት
ሇሙለ ሇዓሇም አቀፍ ኩባንያዎች ክፍት ይሆናሌ፡፡
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መስክን ሙለ

ንዐስ

ስትራቴጂ

2.4

የዯረቅ ወዯብ ሌማት እና አገሌግልት ዘርፍ
የሚያስችሌ የፈቃዴ አሰጣጥ ስርዓት ማሻሻሌ

ሇመሰማራት

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

41. የዯረቅ ወዯብ አገሌግልት ቀስ በቀስ ሇሀገር ውስጥም ሆነ ሇውጭ ኦኘሬተሮች ክፍት
ማዴረግ፡፡
በመጀመሪያው ምዕራፍ (1 - 2 ዓመት)፡- የዯረቅ ወዯብ ኦፐሬሽን አገሌግልት በብቸኝነት እየሰጠ
ያሇው የኢባትልአዴ የዯረቅ ወዯብ መሠረተ ሌማት የመገንባትና የጋራ የአገሌግልት መስጫ
ባሇቤት በመሆን በዯረቅ ወዯብ ውስጥ የሚሰጡ ሌዩ ሌዩ የኦፐሬሽን ተግባራት በግሌ የልጅስቲክስ
አገሌግልት ሰጪዎችና የጭነት ባሇቤቶች የሚከናወኑበት አሠራር ይዘረጋሌ፡፡
በሁሇተኛው ምዕራፍ (ከ2 ዓመት በኋሊ)፡- የዯረቅ ወዯብ አገሌግልት እና የኮንቴይነር ፍሬት
ስቴሽን ፤ የልጅስቲክስ ፓርኮች ሙለ ሇሙለ ሇሀገር ውስጥም ሆነ ሇውጭ ኦኘሬተሮች ክፍት
ማዴረግ፡፡

ንዐስ ስትራቴጂ 2.5 የመንገዴ ትራንስፖርት ዘርፍ ፖሉሲ ማሻሻሌ
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡
42. የመንገዴ ትራንስፖርት አገሌግልት ቀስ በቀስ ሇዓሇም አቀፍ ገበያ ክፍት ማዴረግ፤
በመጀመሪያው ምዕራፍ (በ 1 ዓመት ጊዜ) የሀገር ውስጥ የትራንስፖርት ኩባንያዎችን ብቃት
በማሻሻሌ የመወዲዯር አቅማቸውን ሇማሳዯግ የመንገዴ ትራንስፖርት አገሌግልት ከጏረቤት
ሀገሮች የትራንስፖርት ኩባንያዎች ጋር በሽርክና እንዱሰሩ ክፍት ማዴረግ፡፡
በምዕራፍ ሁሇት (በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ) የመንገዴ ትራንስፖርት አገሌግልት
ሀገሮች የትራንስፖርት ኩባንያዎች ሙለ በሙለ እንዱሰሩ ክፍት ማዴረግ፡፡
በምዕራፍ ሶስት (ከ5 ዓመት በኋሊ) የመንገዴ
ትራንስፖርት
የትራንስፖርት ኩባንያዎች ገበያ ክፍት ማዴረግ፡፡
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አገሌግልት

ሇጏረቤት

ሇዓሇም አቀፍ

ስትራቴጂ 3 የተሳሇጠና አስተማማኝ የጉምሩክና የትራንዚት ሥርዓት መዘርጋት
የስትራቴጂው መግሇጫ
የስትራቴጂው ዋና ዓሊማ በዕቃዎች ፍሰትና እንቅስቃሴ ሚና ያሊቸው ተቆጣጣሪ ተቋማት
አሠራር ቀሊሌ፣ የተቀናጀና የተቀሊጠፈ ማዴረግ ነው፡፡ ይህን ስትራቴጅ ሇማሳካት የሚከተለት
ንዐሳን ስትራቴጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡ እነርሱም፡ንዐስ
ንዐስ
ንዐስ
ንዐስ

ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ
ስትራቴጂ

3.1
3.2
3.3
3.4

ውጤታማ የጉምሩክና የፋሲሉቴሽን አሠራር መዘርጋት፣
ውጤታማ የትራንዚት የወዯብ ኦፕሬሽን አሠራር መዘርጋት፣
የኮሪዯር አጠቃቀምን ማሳዯግ፣
የወዯብ አጠቃቀምን ማሳዯግ፣

ሇእያንዲንደ ንዐሳን ስትራቴጂዎች ማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሣቦች (Interventions) ከታች
ተመሌክቷሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 3.1

ውጤታማ የጉምሩክና የፋሲሉቴሽን አሠራር መዘርጋት

43. ብሄራዊ የአንዴ መስኮት አገሌግልት ማቋቋም
በገቢና ወጪ ዕቃዎች የትራንዚት ሂዯትና በአጠቃሊይም በውጭ ንግዴ እንቅስቃሴ ውስጥ በርካታ
ተዋናዮች አለ፡፡ የእነዚህ ተቆጣጣሪና አገሌግልት ሰጪ አካሊት /ባንኮች፣ ኢንሹራንስ፣ የመርከብ
ኩባንያዎች፣ ፍሬትፎርዋርዯሮች/በተበታተነ መሌኩ መሆን ሂዯቱን የተንዛዛ ጊዜ የሚወስዴና
ወጪን የሚያንር በመሆኑ እነዚህን በተበታተነ መሌኩ የሚሰጡ የሥራ ሂዯቶችና በርካታ የሰነዴ
ቅብብልሽ በአንዴ ማዕከሌ እንዱሆኑና በ”IT” የተዯገፉ በማዴረግ የተሳሇጠና ዘመናዊ ሇማዴረግ
ብሄራዊ የአንዴ መስኮት አገሌግልት (National Single Window) ይቋቋማሌ፡፡ ሇዚህም
በኢትዮጵያ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን አስተባባሪነት የተጀመረ ኘርጀክት ያሇ ሲሆን፣
ኘሮጀክቱ የልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርሜሽን ዓሊማን ከማሣካት አንጻር በመቃኘትና የትግበራ
ሂዯቱም እንዱፋጠን ይዯረጋሌ፡፡

44. ቀጠናዊ (Regional) የአንዴ መስኮት አገሌግልት ማቋቋም
ሀገራችን ወዯብ አሌባ በመሆኗ ሇውጭ ንግዴ የወዯብ አገሌግልት የምታገኘው በጏረቤት ሀገሮች
ወዯቦች ነው፡፡ በመሆኑም በሀገር ውስጥ በልጅስቲክስ ሂዯት ቁሌፍ ሚና ያሊቸው ተቆጣጣሪና
አገሌግልት ሰጪ አካሊትን ብቻ በማቀናጀት ብሄራዊ የአንዴ መስኮት አገሌግልት ማቋቋም በራሱ
የተሟሊ መፍትሄ አይሆንም፡፡ በባህር ወዯቦች በተመሳሳይ መሌኩ ከሚቋቋሙ የአንዴ መስኮት
አገሌግልት ማዕከሊት ጋር በተቀናጀ መሌኩ መሥራትና ትስስር መፍጠር የግዴ ይሊሌ፡፡

45. የጉምሩክ አሠራር የማሻሻያ ኘሮግራም
ገቢ ዕቃዎችን ከባህር ወዯብ ከመርከብ በተራገፈ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወዯ መዴረሻ ጣቢያ
ሇማጓጓዝና፣ ወጪ ዕቃዎችን ዯግሞ ከሀገር ውስጥ መነሻ ቦታ በባህር ወዯብ ሇመርከብ ጭነት
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ዝግጁ ሇማዴረግ እየወሰዯ ያሇው የጉምሩክና የትራንዚት ሂዯት ረጅም ነው፡፡ ይህን ችግር
የሚፈታ የጉምሩክ አሠራረ ማሻሻያ ኘሮግራም መንዯፍና መተግበር አንዴ የመፍትሄ ሃሣብ
ነው፡፡

46. በሀገሪቱ የውጭ ንግዴ መግቢያና መውጫ ዴንበሮች/ ኬሊዎች ስታንዲርዴ የጉምሩክ
አሠራር መዘርጋት
የሀገራችን የገቢና የወጪ ዕቃዎች እየተስተናገደ ያለባቸው እና በቀጣይም የሚስተናገደባቸው
ኬሊዎች በርካታ ናቸው፡፡ ሇምሣላ ጋሊፊ፣ ሞያላ፣ መተማ፣ ሁመራ፤ ዯወላ፣ ቡሬ፣ ዛሊንበሳ፣
ራማ ወዘተ. ሲሆኑ፣ በእነዚህ ኬሊዎች የሚሰጠው የጉምሩክ አሠራር ወጥ የሆነ አይዯሇም፡፡ ይህ
ዯግሞ የጭነት እንቅስቃሴን የሚያስተጓጉሌና አለታዊ ተጽዕኖ የሚያሳዴር በመሆኑ በሁለም
የጉምሩክ ኬሊዎች ወጥ የሆነ የተቀሊጠፈ አሠራር መዘርጋት እጅግ አሰፈሊጊ ነው፡፡

47. በሞጆ ዯረቅ ወዯብ የተቀናጀና ቀሌጣፋ የጉምሩክ አሠራር መዘርጋት
የሞጆ ዯረቅ ወዯብ ዋነኛውና ትሌቁ የሀገራችን የሀገር ውስጥ ዯረቅ ወዯብ ነው፡፡ ይህ ወዯብ
በሀገራችን የልጅስቲክስ አገሌግልት እያጋጠሙ ያለትን ችግሮች ሇመፍታት በሚያስችሌ መሌኩ
ወዯ ልጀስቲክስ ማዕከሌነት የሚያሸጋግረው ኘሮግራም ተቀርጾ ተግባራዊ እየሆነ ነው፡፡ በዚህ
ትሌቅ የልጅስቲክስ ማዕከሌ ውስጥ በሞዳሌነት የሚያገሇግሌ የተሻሻሇና ቀሌጣፋ አዱስ የጉምሩክ
አሠራር ይዘረጋሌ፡፡ በቀጣይም በላልች የጭነት ማዕከልች በሞዳሌነት ተወስድ ይተገበራሌ፡፡

48. የትራንዚት የፍተሻ ጣቢያዎች መቀነስ እና ጊዜን ማሳጠር
የገቢ ዕቃዎች ከባህር ወዯብ እስከ መዴረሻ ቦታ፣ የወጪ ዕቃዎች ዯግሞ ከመነሻ ቦታ እስከ
ወዯብ ዴረስ ሲጓጓዝ የፍተሻ ጣቢያዎች መብዛት ሇተንዛዛ የትራንዚት ሂዯት ዲርጓሌ፡፡ ስሇሆነም
የፍተሻ ጣቢያዎች ቁጥር ሇመቀነስ እና ሇፍተሻ የሚወስዯውን ጊዜ ሇማሳጠር የሚያስችሌ
ኘሮግራም ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

49. ነፃ የኮንቴይነር እንቅስቃሴ የሚሠራበት ሥርዓት መዘርጋት
ኮንቴይነር የመርከብ አካሌ ነው፡፡ የገቢ ዕቃን በመያዝ አብዛኛው ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገቡት
ኮንቴይነሮች የመርከብ ኩባንያዎች ናቸው፡፡ የኮንቴይነሮቹ ባሇቤቶች /የመርከብ ኩባንያዎች/
ኮንቴይነሩን ሇቀጣይ ጭነት ስሇሚያሰፈሌጋቸው ኮንቴይነሩ እንዱመሇስና በሀገር ውስጥ
እንዲይቀር ይፈሌጋለ፡፡ በላሊ በኩሌ ኮንቴይነሩን የወጪ ዕቃዎችን በሀገር ውስጥ በኮንቴይነር
አሽጏ ሇመሊክ ይፈሌጋለ፡፡ ስሇሆነም የኮንቴይነር ነፃ እንቅስቃሴ ማሇትም ኮንቴይነሮች ወዯ ሀገር
ውስጥ ሇማስገባትም ሆነ ሇማስወጣት የሚያስችሌ ቀሊሌና ቀሌጣፋ አሠራር ይዘረጋሌ፡፡

50. የጋራ የጉምሩክ አገሌግልት ቀጠና ማቋቋም
የዕቃዎች ፍሰት በሰነዴና በገንዘብ ፍሰት አሠራር ይወሰናሌ፡፡ በተሇይም የጉምሩክ አሠራር ወሣኝ
ነው፡፡ በተሇይም የውጭ ንግዴ ዕቃዎች የላልች ሀገሮች ዴንበር (Territory) ተሻግረው የሚገቡና
የሚወጡ ሲሆን፣ የየሀገሩ የተሇያየ የጉምሩክ ፎርማሉቲና አሠራር ትሌቅ እንቅፋት ነው፡፡ ይህን
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ችግር ሇመፍታት የየሀገራቱ የጉምሩክ ተቋማት በጋራ ከመሥራት ጀምሮ የትራንዚት ሂዯትን
ከማቀሊጠፍ እንጻር በረጅም ሂዯት የጋራ የጉምሩክ ቀጠና (Single Customs Territory)
በማቋቋም የውጭ ንግዴ የዕቃ ፍሰትን የተቀሊጠፈ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ኘሮግራም ይተገበራሌ፡፡

51. የሰነዴ መጠን መቀነስ
ከመሠረታዊ የልጅስቲክስ የአፈጻጸም መሇኪያዎች ውስጥ አንደ የአገሌግልት አሰጣጥ
ውስብስብነት (Complexity) ነው፡፡ ሇዚህ ዯግሞ የተሇያዩ ፎርማሉቲዎችን ሇማጠናቀቅ
በጉምሩክና በላልች ተቆጣጣሪና አገሌግልት ሰጪ ተቋማት የሚጠይቁ የሰነድች ብዛት ነው፡፡ ይህ
ዯግሞ ሇትራንዚት ሂዯት መንዛዛት ስሇሚዲርግ የሰነዴ ብዛትን መቀነስ አንዴ የመፍትሄ ሃሣብ
ነው፡፡

52. የወዯብ አሌባ ሀገሮች የቬና ኘሮግራም መተግበር
በዓሇም አቀፍ የወዯብ አሌባ ሀገሮች የትራንዚት ትራንስፖርት ችግሮችን ሇመፍታት የሚያግዝ
የ”UN” አካሌ አሇ፡፡ ይህ አካሌ ባሁኑ ወቅት “Veina Programme of Action” አዘጋጅቶ
እየተንቀሳቀሰ ሲሆን፣ ሀገራችንም ከወዯብ አሌባ ሀገሮች ከፍተኛውን የህዝብ ብዛት ያሊት
ከመሆኗ አንጻር በቂ ተሳትፎ ማዴረግና በጋራ የወጡ ችግር ፈቺ ኘሮግራሞችን መተግበር
አስፈሊጊ ነው፡፡ ሇዚህም ጉዲዩን የሚከታተሌ “Focal Point” በመሰየምና የክትትሌ አሠራር
ተዘርግቶ መተግበር ይኖርበታሌ፡፡

53. ጭነትን በከፊሌ የመሌቀቅ አሠራር ሥርዓት መዘርጋት
በዯረቅ ወዯቦች የጭነት መከማቸት አሇ፡፡ የዕቃዎች የቆይታ ጊዜ በጣም ረጅም ነው፡፡ ችግሩን
ሇመፍታት መወሰዴ ካሇባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ውስጥ አንደ አስመጪዎች ካሇባቸው
የገንዘብ (Capital)፣የመጋዘንና የገበያ እጥረትን ግምት ውስጥ በማስገባት ካሊቸው ጭነት ውስጥ
ባሊቸው ዓቅም መሠረት የተወሰነ ጭነትን የጉምሩክ ስነስርዓት ፈጽመው ሇማስወጣት
የሚያስችሌ ዕቃን በከፊሌ (Partial Shipment) የሚሇቀቅበት የጉምሩክ አሠራር ይዘረጋሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 3.2 ውጤታማ የትራንዚት የወዯብ ኦፐሬሽን አሠራር መዘርጋት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

54. በባህር ወዯብ የሞኖፖሉ አሠራር ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት
በባህር ወዯቦች የሚሰጡ ስቴቬድሪንግ፣ የሾር ሀንዴሉንግና ተዛማጅ የተርሚናሌ አገሌግልቶች
ሇአንዴ ተቋም በብቸኝነት የሚሰጥ ከሆነ ከአገሌግልት ጥራት፣ ከዋጋና መሰሌ መሇኪያዎች አኳያ
ሉገኝ የሚችሌ ጥቅምን ያሳጣሌ፡፡ በወዴዴር ሉገኝ የሚችሌ ብዙ ሀገራዊ ጠቀሜታን ሇማስጠበቅ
በባህር ወዯቦች የተርሚናሌ ኦፐሬተሮች በውዴዴር የሚሰሩበት አሠራር እንዱኖር ከባሇ ወዯብ
ሀገሮች ጋር በጥናት ሊይ የተመሠረተ ዴርዴርና ስምምነት መፈጸም ይኖርበታሌ፡፡ በሌሊ በኩሌ
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ሇውዴዴር ክፍት ያሌሆኑ የአገሌግልት መስኮች የቁጥጥር ሥራ (Regulation) መዘርጋት
አስፈሊጊ ነው፡፡

55. በባህር ወዯቦች የአንዴ መስኮት አገሌግልት እንዱቋቋም ማዴረግ
በባህር ወዯብ የትራንዚት ዕቃዎችን የወዯብና የጉምሩክ ፎርማሉቲዎችን አጠናቆ ሇማጓጓዝ
የበርካታ ተቆጣጣሪና አገሌግልት ሰጪዎች /ጉምሩክ፣ የወዯብ ባሇሥሌጣን፣ የመርከብ
ወኪሌ…ወዘተ/ ዴርሻ አሇ፡፡ ይህ በተበታተነ መሌኩ ሲሆን፣ ዯግሞ ይበሌጥ ጊዜ ወሳጅና ወጪን
የሚያንር ነው፡፡ ይህን ችግር ሇመፍታት የጅቡቲ ወዯብ ኮሙኒቲ በማቋቋም የተፋጠነና ወጥ
የሆነ የአንዴ መስኮት አገሌግልት ማዕከሌ መስጠት አሰፈሊጊ ነው፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 3.3 የኮሪዯር አጠቃቀምን ማሳዯግ
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

56. በባህር ወዯቦችና የትራንዚት ኮሪዯሮች የአፈጻጸም መሇኪያ ማዲበርና የክትትሌ ሥርዓት
መዘርጋት
የባህር ወዯቦችም ሆኑ ኮሪዯሮች የአፈጻጸም ቁሌፍ መሇኪያዎች ያለት ሲሆን፣ በነዚህ ቁሌፍ
መሇኪያዎች መሠረት በየጊዜው ተከታታይነት ባሇው መንገዴ አፈጻጸሙን የመሇካት፣ በክፍተት
የሚታዩትን ችግሮች የሚፈታ ኘሮግራም በማዘጋጀት ሇመተግበር የወዯቦችና የኮሪዯሮች
የአፈጻጸም የክትትሌ ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡

57. የጋራ የዴንበር ቁጥጥር (One Stop Boarder Post) ማቋቋም
ሇጭነት የትራንዚት ጊዜ መራዘም፣ የውጪ ንግዴ የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች እና ባቡር
በየቦታው የመቆምና ተያያዥ ችግሮች በባሇወዯብ ሀገሮችም ሆነ በኢትዮጵያ በኩሌ የጉምሩክና
መሰሌ የቁጥጥር ሥራን ሇመሥራት በርካታ የፍተሻ ጣቢያዎች አለ፡፡ እነዚህ ዯግሞ በትራንዚት
ሂዯቱ ማነቆዎች ናቸው፡፡ ይህን ችግር ሇመፍታት አንዴ የጋራ የፍተሻ ጣቢያ (One Stop
Boarder Post) አቋቁሞ መተግበር እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡

58. የመንገዴ የክብዯት ህግ ማጣጣም
በኢትዮጵያና በባሇወዯብ ሀገሮች ያሇው የመንገዴ የክብዯት ህግ (Axle Load Limitation)
የተጣጣመ ካሌሆነ በትራንዚት ትራንስፖርቱና በተሇይም በተሽከርካሪዎች የጉዞ እንቅስቃሴና
በጭነት ፍሰት ሊይ ችግር ያጋጥማሌ፡፡ ይህን ችግር ሇመፍታት የመንገዴ የክብዯት ህግ
እንዱጣጣም ከጏረቤት ሀገሮች ጋር በመነጋገርና የጋራ ስምምነት ሊይ የተመሠረተ ወጥ ህግ
እንዱኖር ማዴረግ አስፈሊጊ ነው፡፡
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59. የትራንዚት ኮሪዯር ማኔጅመንት ባሇሥሌጣን ማቋቋም
የዴንበር ዘሇሌ የትራንዚት ትራንስፖርት አሠራር የተሳሇጠ ሇማዴረግ በኢትዮጵያና በባሇወዯብ
ሀገሮች የሚገኙ የሚመሇከታቸው አካሊት ተቀናጅተው ሲሰሩ ብቻ ነው፡፡ ስሇሆነም በትራንዚት
ትራንስፖርት ሂዯቱና በአጠቃሊይ በኮሪዯሮች የሚሰጠው አገሌግልት የሚያጋጠሙ ችግሮችን
ሇመፍታትና ተከታታይነት ያሇው የማሻሻያ ኘሮግራሞች በጋራ እያቀደ፣ በጋራ እየተገበሩ፣ በጋራ
እየገመገሙ ሇመሄዴ የሚያስችሌ ከኢትዮጵያና ከባሇወዯብ ሀገሮች የተውጣጣ የኮሪዯር
ማኔጅመንት ባሇሥሌጣን ይቋቋማሌ፡፡ ይህም በኮሪዯሮች የሚሰጠውን አገሌግልት ፈጣንና
የተሳሇጠ ሇማዴረግ ወሣኝ ነው፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 3.4

የወዯብ አጠቃቀምን ማሳዯግ

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

60. የባህር ወዯብ በጋራ ማሌማት
የወዯብ አገሌግልት በብቸኛ የወዯብ አሌሚዎች ከተያዘ ዘርፈ-ብዙ ጉዲት አሇው፡፡ የሀገራችን
የውጭ ንግዴ በሚስተናገዴበት የባህር ወዯብ በመገኘት ብሄራዊ ጠቀሜታን ሇማስጠበቅ፡ በባህር
ወዯቦች በየጊዜው ያሇምንም ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ የታሪፍና የአሠራር ሇውጥ የማዴረግ
አሠራርን ሇማስቀረት እንዯሀገር በባህር ወዯቦች በጋራ የማሌማት ስራ ሊይ የተሟሊ ተሳትፎ
ይዯረጋሌ፡፡

61. ቀጠናዊ ‘’Regional’’ የባህር ወዯብ የልጅስቲክስ ማዕከሌ እንዱኖር መሥራት
የትራንስፖርት ወጪ በተሇይም የባህር ትራንስፖርት ወጪን ሇመቀነስ አንደና ወሣኝ ሁኔታ
ከፍተኛ የጭነት መጠን (Economy of Scale) እንዱኖር ማዴረግ ነው፡፡ ከፍተኛ የመጫን አቅም
ያሊቸው መርከቦች የሚያስከፈለት የትራንስፖርት ዋጋ በአንጻራዊ ዝቅተኛ ነው፡፡ እንዯነዚህ
ዓይነት መርከቦች ሇመጠቀም ዯግሞ ጭነትን የማሰባሰብና መርከቦቹን ሇማስተናገዴ ዓቅምና
ብቃት ያሇው ትሌቅ ወዯብ መገንባትን ይጠይቃለ፡፡ ይህም ከአካባቢ ሀገሮች ሇጋራ ጥቅም በጋራና
በትብብር በመሥራት ቀጠናዊ ‘’Regional’’ የባህር ወዯብ መገንባት በጣም ጠቃሚ ነው፡

62. በባህር ወዯብ ሇረጅም ጊዜ የሚከማቹ እና ባሇቤት የላሊቸውን እቃዎችን ሇማንሳት
ያሚስችሌ አሰራር መዘርጋት
ሀገራችን በምትጠቀምባቸው ወዯቦች በተሇይም በጅቡቲ ወዯብ አስመጪዎች በተሇያየ ምክንያት
በወቅቱ የማያነሷቸው እቃዎች በርካታ ናቸው፡፡ ስሇሆነም እነዚህ እቃዎች ሇማስተዲዯር
የሚያስችሌ የአሰራር ስርዓት እና ተቋም ይዯራጃሌ፡፡
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ስትራቴጂ 4 አስተማማኝ የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓት በመዘርጋት በልጅስቲክስ
የማሳሇጥ ሚናውን ማጏሌበት

የስትራቴጂው መግሇጫ
የንግዴና የፋይናንስ ሥርዓቱ የለጅስቲክስ ጊዜና ወጪን ሇመቀነስና የለጅስቲክስ ሥርዓቱን
ትራንስፎርም ሇማዴረግ በሚያግዝ ዯረጃ ማሻሻሌ የዚህ ስትራቴጂ ዋና ዓሊማ ነው፡፡ ስሇሆነም
ይህን ዓሊማ ሇማሳካት የሚከተለት ንዐሳን ስትራቴጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡ እነርሱም፡ንዐስ ስትራቴጂ 4.1ቀሌጣፋናውጤታማየንግዴፋይናንስአሠራር መዘርጋት፣
ንዐስ ስትራቴጂ 4.2 የምርት ትስስርን መሰረት ያዯረገ (Production Network) የልጅስቲክስ
አገሌግልት መዘርጋት፤
ንዐስ ስትራቴጂ 4.3 ዘመናዊ የገቢ ንግዴ የስርጭት ትስስር መዘርጋት (Distribution
Network)
ንዐስ ስትራቴጂ 4.1 ቀሌጣፋና ውጤታማ የንግዴ ፋይናንስ አሠራር መዘርጋት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

63. የባንክ ትራንዛክሽን ክፍያን ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ አሠራር መዘርጋት
በሀገራችን የልጅስቲክስ ወጪ የሚያንሩ ከቅሌጥፍና ማነስ (inefficiency) እና የአገሌግልት
ሰጪዎች የክፍያ መጠን ከፍተኛ ከመሆን ጋር የተያያዙ በርካታ ሁኔታዎች አለ፡፡ ሇባንክ
ፈቃዴና ተዛማጅ አገሌግልቶች የሚጠየቀው ተመንም ከፍተኛ በመሆኑ በተሇይም በአስመጪዎች
ዘንዴ የወጪ ጫና የፈጠረ መሆኑ ታይቷሌ፡፡ ይህ ተመን የልጅስቲክስ ወጪን በማናር ረገዴ
የሚያስከትሇው ተጽዕኖን ሇማስቀረት በብሄራዊ ባንክ በኩሌ ተመኑን ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ
አሠራር ይዘረጋሌ፡፡

64. የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት የሚስተናገዴበት አሠራር ማሻሻሌ
የሀገራችን የገቢ ዕቃዎችን ትዕዛዝ ከመስጠት ጀምሮ እስከመረከብ ያሇው ጊዜ (Lead Time)
በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ ሇዚህ ዯግሞ ትሌቁ ዴርሻ አስመጪዎች የውጭ ምንዛሪ ሇማግኘት
የሚወስዯው ጊዜ ነው፡፡ ከአስመጪዎች ከተሰበሰበው መረጃ ሇመገንዘብ የተቻሇው የውጭ ምንዛሪ
እጥረቱ የፈጠረው አስመጪዎችን በእኩሌ ያሇማስተናገዴ ችግር አሇ፡፡ ይህም በልጅስቲክስ
ሥርዓቱ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ እያሳዯረ በመሆኑ ይህ አሠራር እንዱሻሻሌ ይዯረጋሌ፡፡

45

65. ከወዯቦች ጭነት በወቅቱ የማያነሱ አሰመጪዎች የተጠያቂነት አሠራር መዘርጋት
የሀገራችን የገቢ ዕቃዎች የወዯቦች ሊይ ቆይታ በጣም ረጅም ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የአስመጪዎች
ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ በመሆኑም ጭነታቸውን በወቅቱ (Reasonable time) የማያነሱ
አስመጪዎች ተጠያቂ የሚያዯርግ አሠራር መዘርጋት አንደ ተግባር ነው፡፡

66. ከጏረቤት ሀገሮች የሚዯረግ የንግዴ ሌውውጥ ማሳዯግ
የሀገሪቱ የልጅስቲክስ ወጪ ከሀገሪቱ ጥቅሌ ምርትም (GDP) ሆነ ከዕቃው ዋጋ ያሇው ዴርሻ
ከፍተኛ ነው፡፡ ሇዚህ አስተዋጽኦ ከሚያዯርጉት ሁኔታዎች አንደ የሀገራችን የንግዴ ሌውውጥ
ከሩቅ ምሥራቅ በመሆኑ የባህር ማጓጓዣ ወጪው ከፍተኛ መሆን ነው፡፡ ላልች ሀገሮች የንግዴ
ሌውውጣቸውን ከአካባቢው ሀገሮች በማዴረግ የልጅስቲክስ ወጪአቸውን ሇመቀነስ ችሇዋሌ፡፡
የሀገራችን የንግዴ ሌውውጥም በተጠና አካሄዴ በተወሰነ ዯረጃም ቢሆን ከጏረቤት ሀገሮች ያሇንን
የንግዴ ሌውውጥ በማሳዯግ ሀገራዊ የልጅስቲክስ ወጪን መቀነስ አንደ መፈጸም ያሇበት ተግባር
ነው፡፡

67. አስመጪዎችና ሊኪዎችን የሚያግዝ አዱስ የፋይናንስ የዴጋፍ አሠራር መዘርጋት
የውጭ ንግዴ ዕቃዎች በተሇይም የገቢ እቃዎች የወዯብ ሊይ ቆይታ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ
ከአስመጪዎች የገንዘብ ዓቅም/እጥረት ጋር ይያያዛሌ፡፡ ጭነቱን በወቅቱ ከወዯብ ሇማንሳት ሇባንክ
የሚከፈሌ፣ ሇገቢዎችና ጉምሩክ የሚከፈሌ ታክስ፣ ቀረጥና ላልች የገንዘብ ዓቅምን የሚፈታተኑ
ክፍያዎች ያሰፈሌጋለ፡፡ ስሇሆነም ሇአስመጪዎች የተሇያዩ የፋይናንስ ዴጋፍ ሇምሣላ “Import
Financing” አሠራር በመዘርጋት የንግዴ ሂዯቱ እንዱሳሇጥ ማዴረግ አንደ መፈጸም ያሇበት
ተግባር ነው፡፡

68. ሇባህር ወዯብ አገሌግልት ቀሊሌና ውጠታማ የክፍያ ሥርዓት መዘርጋት
በባህር ወዯቦች ሇሚሰጡ ሌዩ ሌዩ አገሌግልቶች የሚከፈሇው በውጭ ምንዛሪ ሆኖ አገሌግልት
ከተሰጠ በኋሊ ነው፡፡ አሁን ባሇው አሠራር በኢትዮጵያውያን የእቃ አስተሊሊፊዎች እና በጅቡቲ
ትራንዚተሮች መካከሌ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯሌ፡፡ አንዲንዳም ክፍያ ከመዘግየቱ የተነሳ ዕቃዎችን
በመያዣነት በወዯብ ሊይ እንዱቆዩ ይዯረጋለ፡፡ በአጠቃሊይ አሁን ያሇው አሠራር ያለበትን
ክፍተቶች የሚቀርፍ አዱስ የክፍያ ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡

69. ነፃ የንግዴ ቀጠና ማቋቋም
በሀገራችን ያሇው የውጭ ምንዛሪ ሇመቆጣጠር የወጡ አሠራሮችና የፋይናንሰ ዘርፍ ፖሉሲን
በማገናዘብ የሀገራችን የገቢ ዕቃዎች ትዕዛዝ ከመስጠት ጀምሮ እስከመረከብ ያሇው ጊዜ “Lead
Time” ሇመቀነስ፣ በማኑፋክቸሪንግ የተሰማሩ ኢንቨስተሮችን ችግር ሇመፍታት፣ የንግዴ ሂዯቱን
ሇማሳሇጥና የልጅስቲክስ ጊዜና ወጪ ሇመቀነስ እንዱያስችሌ በተመረጡ ቦታዎች ነፃ የንግዴ
ቀጠና (Free Trade Zone) ይቋቋማሌ፡፡
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ንዐስ

ስትራቴጂ 4.2 የምርት ትስስርን
የልጅስቲክስ አገሌግልት መዘርጋት፤

መሰረት

ያዯረገ

(Production

Network)

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች ((Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

70. የኘሮዲክሽንና የልጅስቲክስ አቅርቦት ማስተር ኘሊን ማዘጋጀት
ሇሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕዴገት የአግሮ ኘሮሰሲንግና ቀሊሌ የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪዎች ትሌቅ
ሚና እንዲሊቸው ይታመናሌ፡፡ ይህን የኢኮኖሚ ዘርፍ ሇመዯገፍና በዓሇም የተወዲዲሪነት ብቃቱን
ሇማሳዯግ አስተማማኝ የልጅስቲክስ አቅርቦት ወሣኝ ነው፡፡ ሇዚህም የሀገሪቱን የኘሮዲክሽን
ማዕከሊትና ቦታዎችን ግምት ውስጥ ያስገባ ሀገራዊ ማስተር ኘሊን ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

71. የኮንሰሉዯሽን ሥርዓት መዘርጋት
የሀገራችን የዕቃዎቹ ወይም የጭነቶቹ ሌዩ ባህሪን ያገናዘበ የኮንሰሉዯሽን ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡

72. በቀሊለ ሇሚበሊሹ ዕቃዎች ዘመናዊና ውጤታማ የልጅስቲክስ ሥርዓት መዘርጋት
በቀሊለ የሚበሊሹ ዕቃዎች እንዯ ጭነቶቹ ባህሪይ የተሇየ የማጓጓዣ ዘዳና ሌዩ ፋሲሉቲ
እንዯሚያሰፈሌግ ይታወቃሌ፡፡ የአገሌግልት ሰጪዎችም የጭነት ዓይነቶች ሌምዴ፡ ሌዩ
ሥሌጠናና ዕውቀት ያሰፈሌጋቸዋሌ፡፡ እንዯነዚህ ዓይነት ፋሲሉቲና የማስተናገዴ ዓቅምን ያገናዘበ
የልጅስቲክስ ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡

73. ዘመናዊ የሊብራቶሪ አገሌግልት አሰጣጥ መዘርጋት
ሇውጭ ንግዴ ዕቃዎች የተሳሇጠ የትራንዚት አገሌግልት ሇመስጠት አስፈሊጊ ከሆኑት ሁኔታዎች
ውስጥ አንደ አስተማማኝ ቀሌጣፋና ዘመናዊ የሊብራቶሪ አገሌግልት አሰጣጥ መዘርጋት ነው፡፡
ስሇሆነም ሇሀገራችን ወጪና ገቢ እቃዎች የሚሰጠው የሊብራቶሪ አገሌግልት ቀናትን የሚወስዴ
እና ዘመናዊ ባሇመሆኑ በልጅስቲክስ ሂዯቱ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ በመሆኑም ዘመናዊ
የሊብራቶሪ አገሌግልት አሰጣጥ ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 4.3 ዘመናዊ የገቢ ንግዴ የስርጭት ትስስር (Distribution Network)
መዘርጋት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

74. ዘመናዊ የገቢ ንግዴ አሠራር ማስተር ኘሊን ይተገበራሌ
ሇሀገራችን የገቢ ንግዴ የተሳሇጠ አገሌግልት ሇመስጠት ዘመናዊ የንግዴ ስርጭትና ትስስር
መዘርጋት ወሣኝ ሲሆን፣ ሇዚህም የስርጭት ኔትወርክ ማስተር ኘሊን ተዘጋጅቶ ተግባራዊ
ይሆናሌ፡፡
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75. ከተሞች የልጅስቲክስ አሠራር መዘርጋት
የከተሞች ዕዴገት፣ የትራፊክ መጨናነቅና ይህን ተከትሇው የሚመጡ ችግሮችን ሇመፍታት
ሇከተሞች የጭነት ሥርጭት ማዕከሊት ማቋቋም፣ የትራንስፖርት ኔትዎርክ መዘርጋትና የከተማ
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች ማፍራትን ይጠይቃሌ፡፡ ይህ በሥርዓት ሇመምራት የከተሞች
የልጅስቲክስ አሠሪር ይዘረጋሌ፡፡

76. የአየር ብክሇትን ሇመቀነስ የሚያስችሌ የልጅስቲክስ አሠራር መዘርጋት
በሀገር ውስጥ በሚገነቡ የልጅስቲክስ ማዕከሊት እና የዯረቅ ወዯቦች የአካባቢ እና የአየር ብክሇትን
በሚከሊከሌ እና የአረንጓዳ ሌማት ስትራቴጅን ሇመፈጸም በሚያስችሌ መሌኩ እንዱከናወኑ
ጠንካራ የቁጥጥር እና የክትትሌ ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

ስትራቴጂ - 5 የልጅስቲክስ መሠረተ - ሌማት መገንባት

የስትራቴጂው መግሇጫ
የስትራቴጂው ዋና ዓሊማ በሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት ቁሌፍ ሚና ያሇው የልጅስቲክስ
መሠረተ-ሌማት አቅርቦት ማሻሻሌ ነው፡፡ ይህን ዓሊማ ሇማሳካትም የሚከተለት ንዐሳን
ስትራቴጂዎች ተነዴፈዋሌ፡፡ እነርሱም፡ንዐስ ስትራቴጂ 5.1 የልጅስቲክስ ማዕከሊትና ፋሲሉቲዎችን መገንባት፣
ንዐስ ስትራቴጂ 5.2 የትራንስፖርት መሠረተ - ሌማት መገንባት
ንዐስ ስትራቴጂ 5.3 የልጅስቲክስ ሥርዓት ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የ”IT” ግንባታ
ማከናወን
ንዐስ ስትራቴጂ 5.1 የልጅስቲክስ ማዕከሊትና ፋሲሉቲዎችን መገንባት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

77. የሀገሪቱ የልጅስቲክስ (የጭነት ማዕከሊት) ማስተር ኘሊን ማዘጋጀት፡፡
የሀገራችን የጭነት ማጓጓዝ እና ሇተጠቃሚዎች በማዴረስ ሂዯት የልጅስቲክስ ማዕከሊት ወሳኝ
ሚና አሊቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት የጭነት መኪኖችን እና መርከብን እንዯመጋዝን በመጠቀም
ሇረጅም ጊዜ ጭነት ሳይራገፍ የሚቆይበት ዋናው ምክንያት በሀገር ውስጥ የጭነት ማዕከሊት፤
የልጅስቲክስ ፓርኮች እና መሰሌ ተርሚናልች በተጠና መሌኩ በበቂ ያሇመኖር ነው፡፡ ስሇሆነም
በሀገር ውስጥ የጭነት ማዕከሊትን ሇመገንባት ወጥ የሆነ እና የቀጣይ የእዴገት አቅጣጫን ታሳቢ
ያዯረግ ሀገር አቀፍ ማስተር ፕሊን ይዘጋጃሌ፡፡
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78. የሞጆ ዯረቅ ወዯብን ወዯ የልጅስቲክስ ማዕከሌነት (Logistics hub) ማሳዯግ፤
የሞጆ ዯረቅ ወዯብ አሁን ካሇው ከጉምሩክ ስነስርዓት የማስፈጸም አገሌግልት መስጠት
በተጨማሪ ላልች እሴት የሚጨምሩ የኤክስፖርት ፕሮሰሲንግ፤ ፓኪንግ፤ የመገጣጠም እና
ላልች የልጅስቲክስ አገሌግልቶችን ሇመስጠት የሚያስችሌ የልጅስቲክስ ማዕከሌ (Logistics
hub) ሆኖ ይገነባሌ፡፡ እንዱሁም በሞጆ ዯረቅ ወዯብ የባቡርና የመንገዴ ትራንስፖርትን
በማስተሳሰር፤ ሇገቢና ሇወጪ ዕቃዎች የተሟሊ አገሌግልት በመሰጠት በአጠቃሊይ በልጅስቲክስ
ሥርዓቱ ውስጥ ቁሌፍ ሚና እንዱኖረውና ሇላልችም የዯረቅ ወዯቦችም አሠራሩን ሇመዘርጋት
ሞዳሌ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡

79. ዋና ዋና የምርት
መገንባት፡፡

ማዕከሊትን

ከልጅስቲክስ

ማዕከሊት

ጋር

የሚገናኙበት

ኔትዎርክ

በሀገሪቱ ሁለም አካባቢዎች የሚመረቱ የግብርና፤የማኑፋክቸሪንግ እና የማዕዴን ምርቶችን
በወቅቱ እና በተመጣጣኝ ወጪ ሇተጠቃሚ ሇማዴረስ እንዱቻሌ የምርት ማዕከሊቱን ከልጅስቲክስ
አገሌግልት መስጫ ማዕከሊት ጋር የሚያስተሳስር ኔትወርክ ይዘረጋሌ፡፡

80. ሇሚበሊሹ ጭነቶች የቀዝቃዛ መጋዘኖችና ተያያዥ ፋሲሉቲዎችን መገንባት
ሀገራችን ፍራፍሬ፤አበባ፤ስጋ እና ላልችም በቀሊለ ሉበሊሹ የሚችለ ምርቶችን የማምረት አቅም
እንዲሊት ይታወቃሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህን ምርቶች ሇገበያ በማቅረብ ሂዯት ልጅስቲክስ ቁሌፍ ሚና
አሇው፡፡ ይህን ከግምት በማስገባት በሀገር ውስጥ የሚገነቡ የሉጅስቲክስ ማዕከሊት በቀሊለ ሉበሊሹ
ሇሚችለ ምርቶችም ተገቢው ፋሲሉቲ ተሟሌቶ እንዱገነቡ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አሁን
ባሇው ሁኔታ ምርቶች ባለበት አካባቢ አገሌግልቱን ሇመስጠት የሚያስችሌ የቀዝቃዛ ምርቶች
የልጅስቲክስ ፋሲሉቲ እንዱሟሊ ይዯረጋሌ፡፡

81. የአየር ጭነት ማዕከሊት ከላልች የትራንስፖርት ዘዳዎችና የልጅስቲክስ ማዕከሊት ጋር
በማቀናጀት የግንባታ ተግባር ማከናወን
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ በአፍሪካ ቀዲሚ አገሌግልት ሰጪ እና በብዙ አፍሪካዊያን ዘንዴ
ተመራጭ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን ብቃት በማሳዯግ በሀገር ውስጥ የካርጎ ልጅስቲክስ
ማዕከሊትን በመገንባት ከኢትዮጵያ አሌፎ ሇላልች ሀገራትም በማዕከሌነት ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡
ስሇሆነም የአየር ጭነት የልጅስቲክስ ማዕከሊት ከላልች የትራንስፖርትና የልጅስቲክስ ማዕከሊት
ጋር በማቀናጀት ግንባታ ይከናወናሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 5.2 የትራንስፖርት መሠረተ-ሌማት መገንባት
የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡
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82. የትራንስፖርት መሠረተ-ሌማት ማስተር ኘሊን ማዘጋጀት፡፡
የትራንስፖርት መሰረተ - ሌማትን በዘሊቂነት ሇመገንባት እና ሇማሳዯግ እንዱቻሌ ሀገራዊ የሆነ
የትራንስፖርት መሰረተ - ሌማት ማስተር ፕሊን ተዘጋጅቶ ስራ ሊይ ይውሊሌ፡፡

83. የትራንዚት ኮሪዯሮች፤ መንገድች የማስፋትና የማሻሻሌ ግንባታ እና የተሟሊ ፋሲሉቲና
መሣሪያዎችን የማሟሊት ተግባር ማካሄዴ
ይህ የመፍትሄ ሃሳብ በመካከሇኛ እና በረጅም ጊዜ የሚፈጸም ሲሆን ከመካከሇኛ ጊዜ አኳያ አሁን
የምንጠቀምባቸውን ከወዯብ ጋር የሚገኛኑ ኮሪዯሮችን ዯረጃ የማሳዯግ ስራ ሲሆን ከረጅም ጊዜ
አኳያ በትራንስፖርት መሰረተ-ሌማት ማስተር ፕሊን መሰረት የሚፈጸም ነው፡፡

84. የነዲጅና መሰሌ ፈሳሽ ጭነቶች የዳፖና የማጓጓዣ መስመር ግንባታ ማካሄዴ
ሀገራችን ነዲጅ ከውጪ በከፍተኛ መጠን የምታስገባ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም አሁን
ያሇውን ነዲጅ የማጓጓዝ፤ የማሰራጭት እና በሀገር ውስጥ የነዲጅ ዱፖ ማዕከሊትን የመገንባት ስራ
በተመሇከተ በቀጣይ በሚዘጋጅ ሀገራዊ ማስተር ፕሊን መሰረት እንዱፈጸም ይዯረጋሌ፡፡
ንዐስ ስትራቴጂ 5.3

የልጅስቲክስ
ማከናወን

ሥርዓት

ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የ”IT” ግንባታ

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

85. የጭነት መረጃ
መዘርጋት

ሌውውጥ

‘’Freight

Information

Exchange

System’’

ስርዓት

ወዯ ሀገር ውስጥ የሚገባም ሆነ ወዯ ውጪ የሚሊክ ጭነት በዯረሰበት ቦታ ሁለ ሇማወቅ
የሚያስችሌ አሁናዊ መረጃ ‘’Real Time Data’’ አቅርቦት ስርዓት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

86.

የልጅስቲክስ ወጪን እና ጊዜን ሇመቆጠብ የሚያስችሌ የግብይት ስርዓት ተግባራዊ
ማዴረግ

አሁን በዓሇም ሊይ ያሇው የሸቀጦች የግብይት ስርዓት በኤላክትሮኒክስ የተዯገፈ
እና
የልጅስቲክስ ሂዯትን በእጅጉ የቀነሰ ሆኗሌ፡፡ ስሇሆነም የኤላክትሮኒክ ንግዴ ‘’E-Commerce ‘’
በተዯራጀ መሌኩ በሀገራችን ተግበራዊ እንዱሆን የአሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡

87.

ዘመናዊ የተርሚናሌ እና የኮሪዯር ማኔጅመንት ስርዓት መዘርጋት

የተሟሊና የተቀናጀ የተርሚናሌ የኦፐሬሽን ሥርዓት በሀገር ውስጥ ዯረቅ ወዯቦች በጥቅም ሊይ
እንዱውሌ ይዯረጋሌ፡፡ እንዱሁም የ CCTV, GPS, Electronic Cargo Tracking እና መሰሌ
ዘመናዊ የተሸከርካሪ ስምሪትና የጭነት መቆጣጠሪያ ቴክኖልጅዎች በሁለም ኮሪዯሮች ስራ ሊይ
እንዱውለ ይዯረጋሌ፡፡
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ስትራቴጂ - 6 የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅምና የዘርፉ የሰው ኃይሌ
መገንባት እና ውጤታማ አዯረጃጀት መፍጠር
የስትራቴጂው መግሇጫ
የዚህ ስትራቴጂ ዋና ዓሊማ የዘርፉን የሰው ኃይሌ ብቃትና ክህልት በማሳዯግና የአገሌግልት
ጥራቱን በማሻሻሌ ዘርፉ በዕውቀት እንዱመራ ማዴረግ ነው፡፡ እንዯዚሁም በዘርፉ ጠንካራ
ቅንጅት ሇመፍጠር ነው፡፡ ይህን ዓሊማ ሇማሳካት የሚከተለት ንዐሳን ስትራቴጂዎች ተነዴፏሌ፡፡
እነርሱም፡ንዐስ ስትራቴጂ 6.1 የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም ማሳዯግ
ንዐስ ስትራቴጂ 6.2 የልጅሰቲክስ ዘርፍ የሰው ኃይሌ ሌማት ማካሄዴ
ንዐስ ስትራቴጂ 6.3 ልጅስቲክስን በተቀናጀ አግባብ ሇመምራት የሚያስችሌ ውጤታማ
አዯረጃጀት መፍጠር
ንዐስ ስትራተጂ 6.1

የተቆጣጣሪ መ/ቤቶች ተቋማዊ አቅም መፍጠር

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

88. በልጅስቲክስ ዘርፍ
አዯረጃጀት መፍጠር

የሚሰጡ

አገሌግልቶችና

ኦፐሬተሮችን

ሇመምራት

የሚያስችሌ

በሀገራችን በልጅስቲክስ ዘርፍ የሚሰጡ አገሌግልቶች አሠራሮችና ኦፐሬተሮችን ውጤታማ በሆነ
መንገዴ ሇመምራትና ሇመቆጣጠር የሚያስችሌ አዯረጃጀት መፍጠር አስፈሊጊ ነው፡፡ በዚህም
በሀገራችን የተዘረጋው/የሚዘረጋው የልጅስቲክስ ሥርዓት ውጤታማነቱን ባረጋገጠ መሌኩ
ሇመምራት እንዱቻሌ ልጅስቲክስን የማቀናጀት እና የመቆጣጠር ስሌጣን የተሰጣቸው ተቋማት
ተሌዕኮ እና አዯረጃጀት ተፈትሾ ዓሇም አቀፍ የልጅስቲክስ የአመራር ስርዓትን መሰረት ያዯረገ
አዯረጃጀት እንዱኖራቸው ይዯረጋሌ፡፡ ተቋማቱም የኦፕሬተሮችን ብቃት የማረጋገጥና ክፍተቶችም
ካለ የማረም ብቃታቸው በየጊዜው አንዱሻሻሌ ብሄራዊ የልጅስቲክስ የኦዱት አሠራር ስርዓት
ይዘረጋሌ፡፡

89. የልጅስቲክስ ዘርፍን በዕውቀት ሇመምራት የሚያስችሌ ተቋማዊ ዓቅም መገንባት
በኢትዮጵያ የልጅስቲከስ ሥርዓት ውስጥ ቁሌፍ ሚና ያሊቸው ተቋማት ዘርፉን በዕውቀት
ሇመምራት እንዱችለ ያሇባቸው ክፍተቶችን በዲሰሳ በመሇየት ተከታታይነት ያሇው ሥሌጠና
ሇመስጠት እንዱቻሌ በየተቋማቱ የልጅስቲክስ ተጠሪ አካሌ “Focal Point” እንዱቋቋም
ይዯረጋሌ፡፡ ይህ ተጠሪ አካሌ ከሚቋቋመው ብሄራዊ የልጅስቲክስ ካውንስሌና የልጅስቲክስ
ትራንስፎርሜሽን ቢሮ ጋር የተናበበ አሰራር እነዱኖረው ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡
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ንዐስ ስትራቴጂ 6.2

የልጅሰቲክስ ዘርፍ የሰው ኃይሌ ሌማት ማካሄዴ

የዚህ ንዐስ ስትራቴጅ የማስፈጸሚያ ስሌቶች (Intervention) የሚከተለት ናቸው፡፡

90. የልጅስቲክስ የሌህቀት ማዕከሌ ማቋቋም
የልጅስቲክስ ሥሌጠና የሚሰጥ፣ የልጅስቲክስ ባሇሙያዎችን የብቃት መሇኪያ የሚያዘጋጅ፣
የልጅስቲክስ የዕውቀት ባንክ የሚሆኑ የልጅስቲክስ የሌህቀት ማዕከልች ይቋቋማለ፡፡

91. የምሥክር ወረቀት መርሀ-ግብርና ዕውቅና የሚሰጥበት ስሌት መቀየስ
በልጅስቲክስ ዘርፍ የተሰማሩ ባሇሙያዎችና ዴርጅቶች የዕውቅናና የብቃት ምስክር ወረቀቶች
የሚሰጡ ሇምሣላ ሇጉምሩክ አስተሊሇፊዎች የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን፣ ሇእቃ
አስተሊሊፊዎችና የመርከብ ወኪልች የማሪታይም ጉዲይ ባሇሥሌጣን፣ የንግዴ ፈቃዴ ዯግሞ
የንግዴ ሚ/ር የሚሰጡዋቸው ሲሆኑ፣ በዋናነት ወጥና የተቀናጀ አይዯሇም፡፡ የሚሰጡት
ሥሌጠናዎችም የተሟለ አይዯለም፡፡ የሥሌጠና ዕዴለም በጣም ጠባብ በመሆኑ በአጭር ስሌጠና
ብቃት የሚሰጣቸው ባሇሙያዎች በጣም ውሱን በመሆናቸው ሇእጥረት ዲርጓሌ፡፡ የዕውቀትና
የክህልት ክፍተቱም በዘርፉ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህና ተያያዥ
ችግሮችን ሇመፍታት የሚያስችሌ በሀገር ዯረጃ ወጥ የሆነ የሥሌጠና መርሀ-ግብር ዕውቅና
የሚሰጥበት አሠራር ስርዓት ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡

92. የልጅስቲክስ የመረጃ ማዕከሌ (Logistics Information Hub) መፍጠር
የሀገሪቱ የልጅስቲክስ ሥርዓት ያሇበትን ዯረጃ ሇመገንዘብ፣ አፈጻጸሙን ሇመሇካት፣ በዘርፉ
ጥናትና ምርምር ሇማካሄዴ ከፍተኛ የሆነ የመረጃ አያያዝ ችግር አሇ፡፡ ስሇሆነም የልጅስቲክስ
መረጃ በሥርዓት የሚሰባሰብበት፣ የሚጠናቀርበት እና በቀጣይ የሀገር ጥቅም ሇማስጠበቅ
በሚዯረጉ የፖሉሲና የጥናት ስራዎች መነሻ የሚሆን መረጃ ሇማዯራጀት እንዱቻሌ ብሄራዊ
የልጅስቲክስ የመረጃ ማዕከሌ ይቋቋማሌ፡፡

93. የልጅስቲክስ አገሌግልት አሰጣጥ ምርጥ ተሞክሮ ወይም ሌምዴ (practice) መንዯፍ
ሇጭነት አስተሊሇፊዎች፣ ሇትራንስፖርት ማኀበራት፣ ሇልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች
ዓሇምአቀፍ ዯረጀውን የጠበቀ ግሌጽነት፣ ቅሌጥፍናና ጥራት ሊይ የተመሠረተ የአገሌግልት
አሰጣጥ ሌምዴ (practice) ሇመቅሰም እና ሇመተግበር የሚስችሌ አሰራር ይዘረጋሌ፡፡

ንዐስ ስትራቴጂ - 6.3 ልጅስቲክስን በተቀናጀ አግባብ ሇመምራት የሚያስችሌ ውጤታማ
አዯረጃጀት መፍጠር

የንዐስ ስትራቴጂው መግሇጫ
የልጅስቲክስ ሥርዓት ከመነሻ እስከ መዴረሻ ባሇው ሂዯት ሶስት ፍሰቶችን (Flows) ማሇትም፡የዕቃ ፍሰትን፣ የፋይናንስ ፍሰትንና የመረጃ ፍሰትን አቀናጅቶ፣ አስተሳስሮ የማቀዴ፣
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የመምራትና የመቆጣጠር አሠራር ነው፡፡ የልጅስቲክስ ሂዯት የተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊትንና
ተቋማትን የሚያሳትፍ ሥርዓት ነው፡፡ ስሇሆነም እነዚህ አካሊትን በተቀናጀ መሌኩ በልጅስቲክስ
ሥርዓቱ ውስጥ በጋራ የመስራት፣ የልጅስቲክስ ዓሊማን ሇማሳካት በሁለም ዘርፍ ትስስር
የመፍጠር ጉዲይ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ በመሆኑም የዚህ ንዐስ ስትራቴጂ ዋና ዓሊማ የሀገራችን
የልጅስቲክስ የቅንጅት ክፍተት ቁሌፍ ችግርን ሇመፍታት የሚያስችሌና ዘርፉን በበሊይነት
የሚመራ የተቀናጀ አዯረጃጀት እንዱኖር ማዴረግ ነው፡፡ የስትራቴጂውን ዓሊማ ሇማሳካት
የሚከተለት የማስፈጸሚያ የመፍትሄ ሃሳቦች (Interventions) ከታች ተመሌክዋሌ፡፡
እነርሱም፡-

94. ብሄራዊ የልጅስቲክስ ካውንስሌ ማቋቋም
የሀገራችን የልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም ሇማዴረግና እንዯሀገር በዓሇምአቀፍ ዯረጃ
ተወዲዲሪነታችን ሇማረጋገጥ ብልም በአስተማማኝ ዯረጃ ሇማስቀጠሌ በልጅስቲክስ ዘርፍ ቁሌፍ
ሚና ያሊቸው ተቋማት መቀናጀት ብቻ ሳይሆን ልጅስቲክስ ነክ የሆኑ ፕሮጀክቶች እና
ፕሮግራሞች የሚመሩ በተሇያየ ዯረጃ የተዋቀሩ ሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎችን በበሊይነት የመምራት፤
በጋራ ማቀዴ፣ በጋራ መገምገም፣ የልጅስቲክስ ሥርዓቱን ትራንስፎርም ሇማዴረግ የሚያስችለ
ሥራዎችን እንዯየዴርሻቸው ቆርሰው በመውሰዴ መተግበርን ይጠይቃሌ፡፡ ከዚህም ባሇፈ ይህን
ትሌቅ ኃሊፊነት ሇማቀናጀት ከፍተኛ ውሣኔ የሚሹ ጉዲዮችን በወቅቱ ሇመወሰንና ሇማስፈጸም
የከፍተኛ የሥራ ኃሊፊዎች አመራር (High Level Leadership) ወሣኝ ነው፡፡ ሇዚህም
የልጅስቲክስ ሥርዓታችን ትራንስፎርም ሇማዴረግ ትሌቁ ዓምዴ (pillar) በብሄራዊ ዯረጃ
በልጅስቲክስ ሥርዓት ቁሌፍ ሚና ያሊቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶችና ተቋማትን ያካተተ በከፍተኛ
ኃሊፊ የሚመራ፣ ተጠያቂነትና ኃሊፊነት ያሇው ብሄራዊ የልጅስቲክስ ካውንስሌ በህግ ይቋቋማሌ፡፡

95. የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ ማቋቋም
የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ በብሄራዊ የልጅስቲክስ ካዉንስሌ የሚወስኑ ጥናቶች፣
የፖሉሲ ሃሣቦች፣ ሪፖርቶች፣ ኘሮግራሞችና መሰሌ ሥርዓቱን ትራንሰፎርም ሇማዴረግ ወሣኝ
የሆኑ ኘሮፖዛልችን የሚያቀርብ ነው፡፡ ካውንስለም ሆነ መንግስት የልጅስቲክስ ዘርፉን
በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ የሚሰጡ ውሣኔዎች በተሳሳተ መረጃ እንዲይሆን በትክክሇኛ መረጃና በቂ
ትንታኔ ሊይ የተመሠረተ እንዱሆን ኃሊፊነት አሇበት፡፡ በልጅስቲክስ ስትራቴጂው ውስጥ ያለት
የመፍትሄ ሃሳቦችን (Interventions) ወዯ ኘሮግራም የመሇወጥ፣ የትግበራ መርሀ-ግብር አዘጋጅቶ
ትግበራውን በተሟሊ መሌኩ መከታተሌና በዘርፉ የሚገኙት ተቆጣጣሪ እና አገሌግልት ሰጪ
አካሊትን በማቀናጀት የስትራተጂውን ትግበራ የተሟሊ የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ይህ ቢሮ
በልጅስቲክስ/ሰኘሊይ ቼይን ዘርፍ ከፍተኛ ትምህርት ያሊቸው (Academia) ከኢንደስትሪው በቂ
ሌምዴ ያሊቸውን ባሇሙያዎች ያካተተ እንዱሆን ተዯርጎ ይዯራጃሌ፡፡
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96. የልጅስቲክስ ካውንስሌ በክሌሌ መስተዲዴሮች ዯረጀ ማቋቋም
የብሄራዊ የልጅስቲክስ የቅንጅት ካውንስሌ ማቋቋምን ተከትል በክሌሌ መስተዲዴሮችም ከዚህ
ከዋናው ካውንስሌ ተናቦና ተቀናጅቶ የሚሠራ የሚመሇከታቸው ተቋማትን ያካተተ ካውንስሌ
ይቋቋማሌ፡፡

97. የከተሞች የልጅስቲክስ ካውንስሌ ማቋቋም
የከተሞች በተሇይም የአዱስ አበባ ከተማ ዕዴገት፣ የትራፊክ መጨናነቅ፣ የአየር ብክሇትና መሠሌ
ጉዲዮችን ከግምት በማስገባት የከተማ የልጅስቲክስ ባህሪይን ያገናዘበ ሥራ ሇመሥራት የከተሞች
የልጅስቲክስ ካውንስሌ (Urban Logistics Council) ይቋቋማሌ፡፡

98. የልጅስቲክስ ኮሙኒቲ ማቋቋም
የልጅስቲክስ ስርዓቱን ይበሌጥ በተቀናጀ መሌኩ ሇመምራት በግሌ ዘርፍ የተሰማሩ አካሊትን
ማሳተፍ ወሣኝ ነው፡፡ ሇዚህም የልጅስቲክስ ኮሚዩኒቲ ይቋቋማሌ፡፡ በኮሚዩኒቲው ውስጥ የጭነቱ
ባሇቤት፤የተቆጣጣሪ ተቋማት፤ የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪዎች እና የዩኒቨርሲቲ ምሁራን
የሚካተቱበት ይሆናሌ፡፡ ኮሚዩኒቲው የበሇጠ በዕውቀት የተዯራጀ ሀሳብ ሇማቅረብ እንዱችሌ
ከልጅስቲክስ ባሇሙያዎች ማህበር ጋር በቅንጅት እንዱሰራ ይዯረጋሌ፡፡ ላልቹ በሙለ በጭነት
ባሇቤቱ ዙሪያ የሚሰሇፉ ሆነው የጭነት ባሇቤቱ ግን ዋናው አምዴ ይሆናሌ፡፡ የልጅስቲክስ
ሥርዓቱ ትራንስፎርም ሆነ ማሇት በዋናነት የመጀመሪያው ተጠቃሚ የጭነት ባሇቤት (Cargo
Owner) ነው፡፡ ስሇሆነም የልጅስቲክስ ኮሚዩኒቲው ሇልጅስቲክስ ካውንስለ የሚቀርቡ እና ውሳኔ
የሚስፈሌጋቸውን ጉዲዮች በመሇየት ረገዴ ከልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ እና ብሄራዊ
የልጅስቲክስ ካውንስሌ ጋር በመቀናጀት የሚሰራ ይሆናሌ፡፡

ክፍሌ አራት፡- ስትራቴጂውን በመፈጸም ረገዴ ከመንግስት የሚጠበቁ
እርምጃዎች፣ ባሇዴርሻ አካሊት ሚና የክትትሌና ግምገማ ስርዓት
4.1

ከመንግስት የሚጠበቁ እርምጃዎች

የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂው የሀገራችንን የልጅስቲክስ ማነቆዎች በመፍታት ልጅስቲክሱ
ኢኮኖሚውን መዯገፍ ከሚችሌበት ዯረጃ ያዯርሳሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ ስሇሆነም ስትራቴጅው
ከጸዯቀ በኋሊ ሇአፈጻጸሙ አስፈሊጊውን መዋዕሇ ነዋይ በመመዯብ ስትራቴጅውን ሉሸከም የሚችሌ
አዯረጃጀት መፈጠር ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይም ልጅስቲክስ በከፍተኛ አመራሩ ቀጥተኛ ተሳትፎ
የማቀናጀቱን ስራ አቻ ሇሆኑ ተቋማት ብቻ መተው ውጤቱ የተጠበቀውን ያህሌ አይሆንም፡፡
ስሇሆነም ይህንን ችግር ሇመፍታት የብሄራዊ ልጅስቲክስ ካውንስሌን በህግ በማዯራጀት
የስትራቴጅውን አፈጻጸም ከስትራቴጅው የሚመነጩ ፕሮጀክቶችን እና ፕሮገራሞችን በቀጥታ
እየተከታተሇ እንዱመራ ማዴረግ ይጠበቃሌ፡፡
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ብሄራዊ የልጅስቲክስ ስትራቴጅ ከፍተኛ የመንግስት ሃሊፊዎችን ያካተተ አዯረጃጀት እንዯሚኖረው
ይጠበቃሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ አዯረጃጀት በየቀኑ እየተገናኘ ስሇልጅስቲክስ ብቻ እየመከረ ሉውሌ
ስሇማይችሌ ሉወሰኑ የሚገባቸውን ተግባራት በየዕሇቱ እየተከታተሇ እና ሇውሳኔ በሚያመች
መሌኩ የሚያቀርብ የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮ መቋቋም ይኖርበታሌ፡፡ የቢሮው መዯበኛ
ስራ ስትራቴጅውን ወዯ ፕሮጀክትና ፕሮግራም የመሇወጥና የፕሮጀክት ጽ/ቤቶችን የማቋቋም እና
የመዯገፍ አፈጻጸማቸውን የመሇካት ሚና ይኖረዋሌ፡፡
4.2 የባሇዴርሻ አካሊት ሚና
ይህን ስትራቴጅ ከመፈጸም አኳያ በርካታ ባሇዴርሻ አካሊት ያለ ሲሆን ከነዚህም መካከሌ የዋና
ዋናዎቹ ሚና እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡

የገንዘብ ሚኒስቴር
የገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን ስትራቴጅ በማስፈጸም ረገዴ በዋናነት ሇሚዘጋጁ ፕሮጀክቶች እና
ፕሮግራሞች ሀብት የመመዯብ ሲሆን የተመዯበው ሀብት በአግባቡ ስራ ሊይ መዋለን
የመከታተሌ እና የማሻሻያ አርምጃዎችን የመውሰዴ እንዱሁም የጉምሩክ አሰራር ስርዓቶችን
በማሻሻሌ ረገዴ ቁሌፍ ሚና አሇው፡፡

የንግዴ እና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እና በስሩ ያለ ተቋማት
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪ ተቋማትን የንግዴ ፈቃዴ የመስጠት እና በወሰደት ፈቃዴ ሌክ
አገሌግልት መስጠታቸውን የመቆጣጠር፤ የመንግስት ዯረቅ ብትን ጭነት አስመጪ ዴርጅቶችን
የግዢ እና የስርጭት ስርዓት ሇማሻሻሌ አንዱሁም ወዯ ሀገር ውስጥ በሚገቡ እቃዎች
የሚዯረገውን የጥራት ፍተሻ እና የሊብራቶሪ አሰራር ዘመናዊ ሇማዴረግ በሚቀረጹ ፕሮግራሞች
ሊይ በባሇቤትነት የመስራት ሚና ይኖረዋሌ፡፡
የኤክስፖርት ልጅስቲክሱን በማሻሻሌ የኢንደስትሪ ፓርኮችን የኤክስፖርት ተወዲዲሪነት ሇማሳዯግ
የሚቀረጹ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ከብሄራዊ ልጅስቲክስ ካውንስሌ በሚሰጠው አቅጣጫ
መሰረት የማስፈጸም ሃሊፊነት አሇበት፡፡

የገቢዎች ሚኒስቴር
የጉምሩክ አሰራር የማሻሻሌ፤የዴንበር አገሌግልት አሰጣጥ የማዘመን፤የቴክኖልጅ አጠቃቀምን
የማሳዯግ እና ከጉምሩክ ጋር በተያያዘ በልጅስቲከስ ትራንሰፎርሜሽን ቢሮ የሚቀረጹ ፕሮግራምና
ፕሮጀክቶች ያስፈጽማሌ፡፡
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በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ያለ ተቋማት
በመሰረተ-ሌማት ግንባታ በተሇይም በመንገዴ ሌማት፤ በተርሚናሌ እና ወዯብ ግንባታ፤የጭነት
ትራንስፖርት ማኔጀመንት ማዘመን፤ የአየር ጭነት ልጅስቲክስ ማዕከሌ በመገንባት፤
የልጅስቲክስ አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶችን ብቃት በማረጋገጥ እና አዯረጃጀታቸውን ሇማሻሻሌ
የሚቀረጹ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞችን የማስፈጸም ሃሊፊነት ይኖራቸዋሌ፡፡

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን
በኤክስፖርት ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሇተሰማሩ የውጭ እና የሀገር ውስጥ ባሇሀብቶች ሌዩ
የልጅስቲክስ አገሌግልት እንዱያገኙ የሚቀረጹ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች የሚያስፈጽም
ይሆናሌ፡፡

የትምህርት ሚኒስቴር
በልጅስቲክስ ዘርፍ ያሇውን የእውቀት እና የክህልት ክፍተት ሇመዴፈን ዘሊቂ የሆነ የዩኒቨርስቲ
እና ኢንደስትሪ ትስስርን በማጠናከር በቂ የልጅስቲክስ ባሇሙያ ሇማፍራት የሚነዯፉ
ፕሮጀክቶችን ያስፈጽማሌ፡፡

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ
በልጅስቲክስ ዘርፍ የተሰማሩ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶችን በአዯረጃጀት፤በአሰራር እና በሰው
ኃይሌ ትራንስፎርም ሇማዴረግ የሚቀረጹ ፕሮጀክቶችን እና ፕሮግራሞችን በበሊይነት
ያስፈጽማሌ፡፡

የግብርና ሚኒስቴር
የግብርና ምርቶች ኤክስፖርትን ሇማሳዯግ፤የእንስሳት ሀብት ኤክስፖርት ልጅስቲክስ
ሇማሻሻሌ፤የግብርና ግብዓት ግዢ እና የልጅስቲክስ ሂዯት ዘመናዊ ሇማዴረግ የሚቀረጹ
ፕሮግራሞችን በግንባር ቀዯምነት ያስፈጽማሌ፡፡

የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር
ሀገራችን አስተማማኝ የባህር ወዯብ አገሌግልት እንዴታገኝ፤ በኮሪዯር እና በወዯብ ሌማት
ከውጪ ሀገር ኩባንያዎች እና ከባሇወዯብ ሀገራት ጋር በጋራ ሇማሌማት የሚዯረጉ ዴርዴሮችን
እና ይህንን ሇማስፈጸም የሚቀረጹ ፕሮግራሞች በማስፈጸም ረገዴ ቁሌፍ ሚና ይኖረዋሌ፡፡
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ብሔራዊ ባንክ
በውጭ ንግዴ ሇተሰማሩ አንቀሳቃሾች የሚያጋጥማቸውን የፋይናንስ አቅርቦት ችግር የመፍታት፤
የውጭ ምንዛሬ አሰጣጥ ችግር ሇመቅረፍ እና አጠቃሊይ የአሰራር ስርዓት ሇማሻሻሌ የተቀመጡ
ስትራቴጅዎችን ያስፈጽማሌ፡፡

የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት እና ልጂስቲክስ አገሌግልት ዴርጅት
ዴርጅቱን በሁሇንተናዊ መሌኩ ትራንስፎርም ሇማዴረግ የተቀመጡ ስትራቴጅዎችን በካውንስለ
በሚቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ይፈጽማሌ፡፡

ዓሇም አቀፍ ዯጋፊ ተቋማት እና ሀገራት
የልጅስቲክስ ሌማትን በመዯገፍ ረገዴ በርካታ ሀገራት እና ዓሇም አቀፍ ተቋማት ያለ ሲሆን
ከሀገራችን ጋር ካሊቸው ግንኙነት አንጻር ቀጥል የተዘረዘሩት ሀገራትና ተቋማት በፋይናንስ፤
በስሌጠና እና በምክር (Consulting Service) ስትራቴጂዉን ከማስፈጸም አንጻር ዴጋፍ ያዯርጋለ
ተብል ይጠበቃሌ፡፡
እነሱም፡የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (United Nation Development Programme
/UNDP)
የተባበሩት መንግስታት የንግድ እና ልማት ኮንፈረንስ (United Nation Conference on Trade
and Development /UNCTAD)
የቻይና መንግስት (The Government of Peopls Republic of China)
የሩሲያ መንግስት (The Government of The Russian Soveit Fedrative Socialist
Republic)
የህንድ መንግስት (The Government of India)
የጃፓን መንግስት (The Government of Japan)
የደቡብ ኮሪያ መንግስት (The Government of South Korea)
የአውሮፓ ህብረት (Eropean Union)
የአፈሪካ አቅም ግንባታ ፋውንዴሽን (African Capacity-Building Foundation /ACBF)
የአፈሪካ ልማት ፋውንዴሽን (African Development Foundation /ADF)
የፈረንሳይ ልማት ኤጀንሲ (Agence Francaise De Developpment /AFD)
የኤሺያ ልማት ባንክ (Asian Development Bank /ADB)
የአውስትራሊያ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (Australian Agency for International
Development /AusAID)
የዓለም ባንክ (The World Bank Group)
የካናዳ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (Canadian International Development Agency /CIDA)
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ከታዳጊ ሀገራት ጋር የምርምር አጋርነት ኮሚሽን (Commission for Research Partnership with
Developing Countries /KFPE)
የኢንተርፕራይዞች ልማት ለጋሾች ኮሚቴ (The Donor Committee for Enterprise
Development /CDASED)
የዓለም አቀፍ ልማት ዲፓርትመንት (Department for International Development /DFID)
Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
Environmental Development Action in the Third World (ENDA)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
የዓለም ምግብ ፕሮግራም (UN World Food Programme /WFP)
Inter-Academy Panel on International Issues (IAP)
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)
International Development Research Centre (IDRC)
International Foundation for Science (IFS)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Institute for Sustainable Development (IISD)
Islamic Development Bank (IDB)
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
OPEC Fund for International Development (OPEC FUND)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
RAND Corporation (RAND)
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Trade Mark East Africa (TMEA)
Ford Foundation
Rockefeller Foundation
Commercial Logistics Providers (DHL, FEDEX, UPS, 2/3/4PL providers, etc.)

ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ ላልችም በዚህ ያሌተጠቀሱ ተቋማትን በማፈሊሇግ ዴጋፍ እንዱያዯርጉ
አቅድ መስራት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
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4.3 የስትራቴጅው አፈጻጸም ክትትሌ እና ግምገማ አቅጣጫ
ስትራቴጅው ተግባራዊ ሆኖ የታሇመሇትን ሀገራዊ ፋይዲ ማሳካት እንዱችሌ በየዯረጃው የአፈጻጸም
ክትትሌ እና የግምገማ ሪፖርቶች እየተዘጋጁ የሚቀርቡ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የብሄራዊ
ልጅስቲክስ ካውንስለ በበሊይነት ወዯፊት በሚወሰን የጊዜ ገዯብ እየተገናኘ አቅጣጫዎችን የሚሰጥ
ይሆናሌ፡፡ የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ቢሮው ዯግሞ የአጭር፣ የመካከሇኛ እና የረዥም ጊዜ
የትግበራ እቅድችን በማዘጋጀት ተቋማትን ይዯገፋሌ፣ የአፈጻጸም ሪፖርት በማዘጋጀትም
ሇካውንስለ ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም ባሇዴርሻ አካሊት በተቋማቸው ከስትራቴጅው የሚዯርሳቸውን
ተግባር በመወስዴ እና የራሳቸውን አዯረጃጀት በመፍጠር አፈጻጸሙን እንዯሚከታተለ
ይጠበቃሌ፡፡ የአጠቃሊይ ስትራቴጅው አፈጻጸም በተወሰነ ጊዜ በባሇሙያዎች ዝርዝር ኦዱት
ተዯርጎ ሇቀጣይ እርምጃ የውሳኔ ሃሳብ ሇካውንስለ የሚያቀርቡበት አሰራርም ተግባራዊ
እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ ብሄራዊ የልጅስቲከስ ካወንስለም ሇሚኒስተሮች ም/ቤት እና ሇህዝብ
ተወካዮች ም/ቤት የአፈጻጸም ሪፖርት የሚያቀርብ ይሆናሌ፡፡ አጠቃሊይ የክትትሌ እና ግምገማ
ሂዯቱን በተመሇከተ ዝርዝር አሠራር ተዘጋጅቶ የሚመራ ይሆናሌ፡፡
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