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Ethiopian aims at transforming especially coffee market financial times, May 15,2017 በሚል 

ርዕስ ባወጣው መጣጥፍ፡-የኢትዮጵያ መንግስት በቡና ላይ እያካሄደ ያለው ሪፎርም አርሶ አደሮች የተሻለ ጥራት ያለው ቡና 

እንዲያመርቱ የሚያስችል ነው፡፡  ኢትዮጵያ ከአለም ቡና በማምረት አምስተኛ ስትሆን የአረቢካ ቡና መገኛ ናት፡፡ ባለሙያዎች 

እንደሚሉት የቡና ዱካ መከተል እና ጥራት ያለውን የቡና ምርትን ማበረታታት በአለም ገበያ የኢትዮጰያን ቡና ትራንስፎርም 

ያደርገዋል፡፡ 

ክቡር አቶ አርከበ እቁባይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት በሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚ አማካሪ እንዳሉት በመካሄድ ላይ ያለው 

የቡና ሪፎርም የኮሎምቢያን ልምድ ግምት ውስጥ ያስገባ ሲሆን ከቡና ኤክስፖርት አንድ ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት እቅድ ተይዞ 

እየተሠራ ነው፡፡  አቶ አርከበ ለፋይናንሻል ታይምስ በሠጡት ቃለ-ምልልስ "ዋነኛ አላማችን የቡና  ዱካን አሠራር ማሻሻል እና 

አርሶ አደሮች ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ ማድረግ”  ነው ብለዋል፡፡ 

በቀድሞው አሠራር መሠረት አብዛኛው ቡና ለኢትዮጵያ ምርት ገበያ ይቀርብ ስለነበር ዱካውን ማወቅ አዳጋች ነበር፡፡  ይህ 

ደግሞ እሴት እንዲቀንስ አድርጐት ነበር፡፡ 

ከፍተኛ ጥራት ላለው ቡና ይሰጥ የነበረው ማበረታቻ አነስተኛ ስለነበር በ5 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ቡና አምራች አርሶ አደሮች  

ያገኙት የነበረው ጥቅምም አነስተኛ ስለነበር የምርቱን የጥራት ደረጃ ለማሻሻል ያደርጉ የነበረው ጥረት አነስተኛ ነበር፡፡  ይህ 

ደግሞ በሀገር ውስጥ ገበያ የቡና ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በማሻቀብ ኤክስፖርቱን እንዲጎዳ አድርጎታል ይላል ፋይናንሻል 

ታይምስ፡፡ 

ቡና በምርት ገበያ በጨረታ እስከሚሸጥ ድረስ ሁሉም በየመጡበት አካባቢ ተለይተው የሚቀመጡበት ሁኔታ አልነበረም፡፡ 

በሌላ አገላለፅ የቡናውን ዱካ የተከተለ አልነበረም፡፡  ተግባራዊ በመሆን ላይ ያለው አዲሱ ሪፎርሙ የቡናን ዱካ በማሳየት እና 

የውጭ ገዥዎችን አድራሻ በመለየት ቡና አምራች ኩባንያዎች በቀጥታ ወደውጭ ለመላክ እንዲችሉ  ይፈቅድላቸዋል፡፡  



ቢሮክራሲን ለመቀነስና ለተገልጋይ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ሲባል ሁሉም በመንግስት የሚሰጡ አገልግሎቶች በአንድ 

ጣሪያ ስር እንዲሰጡ ይደረጋል ብለዋል አቶ አርከበ፡፡ 

ሜኖ ሲምንስ በኔዘርላንድ የሚገኘው ትራቦካ ዋና ዳይሬክተር ናቸው፡፡ ዳይሬክተሩ ለፋይናንሻል ታይምስ እንደሰጡት 

እማኝነት ከሆነ አዲሱ ሪፎርም “እውነተኛ ተፅእኖ ይኖረዋል” ብለዋል፡፡  ሜኖ ሲምንስ አክለውም “የኢትዮጵያ የቡና ዓይነቶች 

ልዩ ናቸው፡፡  “በአለም እንደ ኢትዮጵያ የቡና ዓይነቶች/ዝርያዎች ያላቸው አገራት የሉም፡፡  የኢትዮጵያ ቡና ከጥራት አኳያ 

ከአለም 1ኛ ነው፤ የኬንያ እና የኮሎምቢያ በሁለተኛነት ይቀመጣል”፡፡ 

የኬንያ ልዩ ቡና ከኢትዮጵያ ጋር ሲወዳደር በሁለት እጥፍ ይሸጣል፡፡  ምክንያቱ ደግሞ በአምራቾች፣ ቆይዎች እና በላኪዎች 

መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት የተፈጠረ በመሆኑ ነው፡፡  ይህ ደግሞ የቡናውን ዱካ ተከትሎ ኤክስፖርት ለማድረግ አስችሎታል፡፡ 

የአለም የቡና ድርጅት እ.ኤ.አ. በ2ዐ16 ባወጣው ዘገባ ኢትዮጵያ 4ዐዐ,ዐዐዐ ሺህ አምርታ ከዚህ ውስጥ 5ዐ በመቶውን 

ኤክስፖርት ማድረጓን ገልጽዋል፡፡  አቶ አርከበ  እንደሚሉት ግን “ጥቁር ገበያ” እና ደካማ ቢሮክራሲ እንቅፋቶች ባይሆኑ ኑሮ 

የኢትዮጵያ የቡና ምርት ከ5ዐ በመቶ በላይ ያድግ ነበር፡፡ ስለዚህም ይላሉ አቶ አርከበ “የአሰራር ስርዓቱን ድክመት ለማሻሻል 

እንፈልጋለን”፡፡ 

አቶ አብደላ ባገርሽ  የባገርሽ ቡና ሥራ አስኪያጅ ናቸው፡፡  እሳቸው እንደሚሉት አዲሱ ሪፎርም ጥቁር ገበያን ያዳክመዋል፡፡ 

“አርሶ አደሮች አሁን ጥራት ያለውን ቡና ለማምረት ሪፎርሙ ማበረታቻ ይሆናቸዋል፡፡  ይህ ደግሞ የቡና ጥራት ሰንሰለትን 

ያጠናክራል፡፡  የሀገር ውስጥ የቡና ዋጋ ተወዳዳሪነትንም ይቀንሰዋል” ብለዋል፡፡ 

ፋይናንሻል ታይምስ በየቀኑ በእንግሊዝኛ የሚታተም ጋዜጣ ሲሆን በቢዝነስ እና በኢኮኖሚ ዘገባዎች ላይ ያተኩራል፡፡ በየቀኑ 

በአለም 2.2 ሚሊዮን ሠዎች ይነበባል፡፡ ፋይናንስን በተመለከተ በአለም አቀፍ ደረጃ ውሣኔ ሰጪዎች ፋይናንሻል ታይምስ 

የመጀመሪያ ተመራጭ ሲሆን የሮበርት መርዶክ ንብረት የሆነው ወል እስትፌት ጆርናል ይከተለዋል፡፡ ዘኢኮኖሚስት 

በሦስተኝነት ይከተላቸዋል፡፡ 

Sprudgo   የተባለ የካናዳ ድረ-ገፅ ኦገስት 8,2019  “Buna; the saul of Coffee brings Ethiopian coffee 

culture to Tronto” በሚል ርዕስ በወጣው ፅሁፍ መሠረት ኢትዮጵያ ቡና በማምረት ከአለም 5ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ 



እና 50,000 ትውልደ-ኢትዮጵያን በቶሮንቶ በመኖራቸው አማካኝነት  የቡና ካፍቴሪያዎች እየተስፋፋ ነው፡፡  የካፍቴሪያዎቹ 

እና የሰዎቹ የቡና አቆላል እና አፈላል የኢትዮጵያን ባህል የተከተለ ነው፡፡  ካፌዎቹ የኢትዮጵያን ጀበናን ጨምረው  ይሸጣሉ፡፡ 

Sprudgo  ኦገስት 4,2017 ባወጣው  “African Coffee on the rife thanks to specialty coffee” በሚል ርዕስ 

ባወጣው መጣጥፍ የአፍሪካ ልዩ ጣዕም ያላቸው ቡና  እንደይርጋጨፌ የመሣሠሉት እያንሠራሩ በመሆኑ ለአርሶ አደሮች ጥሩ 

ዜና መሆኑን አስቀምጧል፡፡ ስኘሩጅ አክሎም እ.ኤ.አ. 197ዐዎቹ ለኢትዮጵያ፣ ለዩጋንዳ፣ አንጐላ እና አይቮሪኮስት 

የመጨረሻው  ወርቃማ ጊዜ ነበር፡፡  እነዚህ ሀገራት በአለም ከ1 እስከ 10 በቡና አምራች ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ነበሩ፡፡ 

ባለፉት 4ዐ ዓመታት ግን ቁጥራቸው በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፡፡  በአፍሪካ አጠቃላይ የቡና ምርት 25% ቀንሷል፡፡  አሁን 

ባለው መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ እና ዩጋንዳ ብቻ ናቸው በአለም ከ1 እስከ 10 ውስጥ ያሉ የአፍሪካ ተወካዮች፡፡ 

እ.ኤ.አ. ከ2ዐዐ3 ጀምሮ የቡና ምርት በዓመት በ35 ሚሊዮን ጆንያ በአማካይ ጨምሮ ከ95 ሚሊዮን ወደ 13ዐ ሚሊዮን ጆንያ 

ደርሷል፡፡  በዚህ እድገት ውስጥ የመሪነቱን ሚና የያዘው የኢትዮጵያ የይርጋጨፌ ቡና ነው፡፡  በተጨማሪም ለሩዋንዳ፣ 

ለዩጋንዳ፣ ለብሩንዲ፣ ለኮንጐ ቡናዎች ያለው ፍላጐት እየጨመረ ነው፡፡  ስኘሩጅ ብሎምበርግን በመጥቀስ ይሁንና የአፍሪካ 

ቡና ተግዳሮቶች ተጋርጠውበታል ይላል፡፡ እርሱም  የአፍሪካ የቡና አምራች አርሶ አደሮች አማካይ እድሜ 6ዐ ነው፡፡ ወጣቶች  

ደግሞ የበለጠ ትርፋማ ወደ ሆነ ምርት እያዘነበሉ ነው፡፡  ቡና ከእጅ ወደ አፍ በሆኑ ምርቶች እየተለወጠ ነው፡፡  አንዳንዶች 

ደግሞ የቡና ማሣቸውን እየሸጡ ነው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን ለአፍሪካ ቡና ያለው ፍላጐት እየጨመረ ነው፡፡  ምስጢሩ ደግሞ እንደይርጋጨፌ የመሣሠሉት ልዩ ቡና 

ናቸው፡፡ 

ስኘሩጅ ጁላይ 12, 2ዐ17 እ.ኤ.አ. ባወጣው “more transparency” is coming to Ethiopian Coffee”  

በኢትዮጰያ የቡና ገበያ ለውጦች እየመጡ ነው፡፡  ምክንያቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የግብይት ስርዓት የቡናን ዱካ 

የተከተለ እንዲሆን በፓርላማው ህግ መፅደቁ ነው፡፡  ፓርላማው ያፀደቀው አዋጅ ቁጥር 1ዐ51/2009 ዓ.ም. ሁሉንም የቡና 

የግብይት ሠንሠለት በመሠረታዊነት  የሚለውጥ ነው፡፡  ይህ አሠራር ቡናን አላግባብ ከመደባለቅ እና ከመቀየጥ አሠራር 

እንደሚያወጣ የቡና ላኪዎች አስተያየታቸውን ሠጥተዋል፡፡ 



ታዋዊው የብሉምበርግ ጋዜጣ ደግሞ ኦገስት 1, 2ዐ17 “Hip Coffee at $4 a cup revives African industry left 

behind” ኢንስንት አንግይ እና አይሲስ አልሜዳ የተባሉ ፀሐፊዎች ባወጡት መጣጥፍ ኢትዮጵያ የቡና መገኛ መሆኗን 

እውቅና ሰጥቶ የኢትዮጵያ ቡና በምዕራቡ አለም ለረጅም ጊዜ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ግን ከኬንያ ከዩጋንዳ ከኮንጐ 

ተወዳዳሪዎች እየመጡበት ነው ይላል፡፡ ብሉምበርግ ነገር ግን ይላል እ.ኤ.አ. በ1975 “ከ1ዐ ከፍተኛ የቡና አምራች ሀገሮች 

መካከል አራቱ ከአፍሪካ ነበሩ” አሁን ግን  ኢትዮጵያ እና ዩጋንዳ ብቻ በአስሩ መዝገብ ውስጥ ያሉ ብቸኛ ሀገሮች ናቸው ይላል፡፡  

የከተሞች መስፋፋት እና የህዝብ ብዛት የአፍሪካን ቡና አደጋ ውስጥ ከተውታል ይላል ብሉምበርግ፡፡ 

ብሉምበርግ ጋዜጣ በማይለል ብሉምበርግ እ.ኤ.አ. በ1981 የተመሠረተ በቢዝነስ እና በፋይናንስ ላይ ዘገባ የሚያቀርብ ነው 

ቢቢሲ በበኩሉ “Coffee under threst”  በሚል ርዕስ ጁን  19,2017 እ.ኤ.አ. ባወጣው መጣጥፍ ቡና በአየር ንብረት 

ለውጥ ምክንያት አደጋ ውስጥ መሆኑን ጠቅሶ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥራት ያለው የአረቢካ ቡና መገኛ እና በአፍሪካ ቁጥር 1 የቡና 

ላኪ መሆኗን ዘግቧል፡፡ ይሁንና ቢቢሲ የዘነጋው ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ እየገነባች 

መሆኑን ነው፡፡  

“Whether you are writing a code or herding goats you will know Yirgacheffe is the 

discovery of lifetime” https.www.coffeeteam.com.  

- ኮድ እየፃፍክም ሆነ የፍየል መንጋ እየጠበቅህ ይርጋጨፌ የህይወት ዘመን ግኝት መሆኑን ታውቃለህ! 

- በየትኛውም ስፍራ ሁን በየትኛውም የስራ መስክ ይርጋጨፌ የህይወት ዘመን  ግኝት የሆነው የቡና አገር ነው፡፡ 


