
 

 

 

 

 

 

ባኯዞት 6 ወዙት በቡና ዘዣዛዔ እና በውጭ ዔንኪዚ ዒስዯካከያ 

ዔክንያት ከ25 በዏቶ በኲይ ቡና ወደውጭ ዯኲከ፡፡ 

  

 /በስንታየሁ ግዛዒ 01-16-18/ 

 

በ2ዐ1ዐ በዷት ዓዏት ኢትዮጵያ ከቡና 1.14 ቢዬን ዶኲዛ ገቢ ኯዒግኗት ቅዳ 

እየዯንቀሣቀሠች ነው፡፡ በግዒሽ በዷት ዓዏትዔ ከ107,302 ቶን በኲይ በዏኲክ ከ381 ዑዬን 

ዶኲዛ በኲይ ገቢ ግኝታኯች፡፡ ከባኯዝው ዓዏት ዯዏሣሣይ ወቅት ጋዛ ሲነፃፀዛ በዏጠን የ25.67 

በዏቶ ብኴጫ ኯው፡፡ በገቢ ደግዕ የ21.86% ብኴጫ ኯው፡፡ ይህ ደግዕ ሀገዘደ በስቷጋዘ 

ሁኔታ ውስጥ ሆና እንኳን የኢኮኖዑ እድገደን ኯዒስቀጠኴ ያኲትን ዯስዠ ያሳያኴ፡፡ 

 

ከሀገዘደ ኤክስፖዛት 3ዐ በዏቶ ከጠቃኲይ ብሔዙዊ ዔዛት 5 በዏቶ እንዲሁዔ 25 ዑዬን 

የዑሆኑ ካጐች በቀጥታ ወይንዔ በዯኧዋዋዘ የህይወት ዏሠዖት የሆነው ቡና ሁንዔ የሀገዘደ 

የኢኮኖዑ ዋኴታነደን ይክ ዏቀጠኰን የግዒሽ በዷት ዓዏደ ዝጻፗዔ ያሣያኴ፡፡ ወደ 61 ሀገዜች 

ቡና ዯኴኳኴ፡፡ ከዏዳዖሻ ሀገዙት ዏካከኴ ዷዛዏን፣ ሳዑዲ ዖቢያ፣ ዓዘካ፣ ቤኴጂየዔ እና 

ጃፓን ከ1 እስከ 5 ያኯውን ደዖጃ ይኧዋኴ፡፡ 

 

 

ከሐዔኳ-ታህሳስ ወዛ የቡና ኤክስፖዛት በዏዳዖሻ ሀገዙት በ2010 ገቢ የዯደዖደዖ 

 

ዯ.ቁ 
በዏዳዖሻ 

ሀገዙት 

2009   2010   

የ2010 ከ2009 በዷት 

ዓዏት ከሐዔኳ-ታህሳስ 

ወዛ ንጽጽዛ 

2010 % ድዛሻ 

ዏጠን  በቶን 

ገቢ በዑኴዮን 

የዓዘካን 

ዶኲዛ 

ዏጠን  በቶን 

ገቢ በዑኴዮን 

የዓዘካን 

ዶኲዛ 

በ% በዏጠን በ% በገቢ 
በ% 

ዏጠን 

በ% 

ገቢ 

1  ዷዛዏን  

    

15,356.58       49.35  

     

21,807.50       64.63  42.0% 31.0% 20.3% 16.9% 

2 

 ሳውዲ 

ዖቢያ  

    

15,650.80       55.66  

     

17,810.57       62.75  13.8% 12.7% 16.6% 16.4% 



3  ዓዘካ  

      

5,145.75       26.54  

       

9,661.92       47.78  87.8% 80.0% 9.0% 12.5% 

4  ቤኴጂየዔ  

      

6,803.84       27.08  

       

8,838.00       35.62  29.9% 31.5% 8.2% 9.3% 

5  ጃፓን  

    

10,280.94       32.93  

     

11,635.59       34.74  13.2% 5.5% 10.8% 9.1% 

6  ደ.ኮዘያ  

      

4,319.82       17.14  

       

5,272.22       20.66  22.0% 20.5% 4.9% 5.4% 

7  ጣኴያን  

      

3,733.50       16.53  

       

4,452.30       15.99  19.3% -3.2% 4.1% 4.2% 

8  ዝዖንሳይ  

      

5,076.36       14.14  

       

3,956.10       12.39  -22.1% -12.4% 3.7% 3.2% 

9  እንግኬ  

      

2,978.58       15.76  

       

2,526.44       12.17  -15.2% -22.8% 2.4% 3.2% 

10  ሱዳን  

      

4,313.77         9.20  

       

4,617.08       10.48  7.0% 13.9% 4.3% 2.7% 

 ቶፕ 10 ድዔዛ  

    

73,659.95     264.33  

     

90,577.72     317.22  22.97% 20.01% 

  

 ጠቅኲኲ  

    

85,385.84     313.33  

   

107,302.63     381.83  

   ቶፕ 10 % ድዛሻ  86.27% 84.36% 84.41% 83.08% 

 

 

በቡና ዓይነት ስናይ ደግዕ የሲዳዒ ቡና 141.03 ዑዬን ዶኲዛ የነቀዔቴ 78.68 የዓዘካን 

ዶኲዛ የጅዒ 49.26 ዑዬን ዶኲዛ በዒስገባት ከ1 - 3ኛ ያኯውን ደዖጃ ይኧዋኴ፡፡ 

  

የዋና ዋና ቡና ይነቶች ከሐዔኳ-ታህሳስ ዝጻፀዔ  በ2010 በዏጠን የዯደዖደዖ  

          

          

ዯ.ቁ የቡና ይነት 

2009   2010   

የ2010 ከ2009 በዷት 

ዓዏት ከሐዔኳ-ታህሳስ ወዛ 

ንጽጽዛ 

2010 % ድዛሻ 

ዏጠን  

በቶን 

ገቢ 

በዑኴዮን 

የዓዘካን 

ዶኲዛ 

ዏጠን  በቶን 

ገቢ 

በዑኴዮን 

የዓዘካን 

ዶኲዛ 

በ% በዏጠን በ% በገቢ በ% ዏጠን በ% ገቢ 

1 ሲዳዕ 
   

26,513.48  

        

112.13  

       

35,353.37  

        

141.03  33% 26% 3822055.8% 15503.0% 

2 ኯቀዔቴ 
   

24,928.58  

          

68.24  

       

29,754.66  

          

78.68  19% 15% 3216778.2% 8649.2% 

3 ጅዒ 
   

17,273.47  

          

42.59  

       

20,156.22  

          

49.26  17% 16% 2179090.6% 5415.2% 

4 ሐዖዛ 
     

5,198.90  

          

27.24  

         

5,492.20  

          

33.91  6% 25% 593762.2% 3728.1% 

5 ይዛጋ ጧዡ 
     

3,834.57  

          

23.74  

         

4,751.13  

          

26.70  24% 13% 513645.1% 2935.6% 

6 ዐ  
     

3,130.59  

          

15.44  

         

3,745.54  

          

17.75  20% 15% 404930.6% 1951.6% 



 ቶፕ 6 ድዔዛ  

   

80,879.60  

        

289.37  

       

99,253.12  

        

347.33  22.72% 20.03%     

 ጠቅኲኲ  

    

85,385.84  

            

313.33  

        

107,302.63  

            

381.83          

 ቶፕ 6 % ድዛሻ  94.72% 92.35% 92.50% 90.97%         

 

ከባኯዝው ዓዏት ዯዏሣሣይ ወቅት ጋዛ ሲነፃፀዛ ከዢዯኛ የቡና ኤክስፖዛት እድገት በዏጠንዔ 

ሆነ በገቢ የዯገኘባቷው ዔክንያቶች በቡና ዘዣዛዔ ኲይ በዯሰ ስዙዎች እና በውጭ ዔንኪዚ ኲይ 

በዯደዖጉ ዒስዯካከያዎች ነው፡፡ 

 

በቡና ዘዣዛዔ ዔክንያት የቡና ግብይትን የዑያሣጥ እና ጥዙትን የዑያዖጋግጡ፣ የቡና ዔዛትን 

ዱካን የዯከዯኯ ሠዙዛ ዏዯግበዙቷው ኯኤክስፖዛደ እድገት ስዯዋፅኦ ድዛገዋኴ፡፡ ቡናችን 

በውጭ ገበያ ኯዒስዯዋወቅ የዯሰ ስዙዎችዔ እንዲሁ፤ 

 

ዏንግስት በኯዔ ገበያ ዯወዳድዜ ዒሸነዢ የዕት ሽዖት ትግኴ ዏሆኑን በዯኯያዩ ፖሲዎች 

ስቀዔጦ እየዯገበዖ ይገኛኴ፡፡  በኩህ ኧዏን ከግኵባኲይካሽን ውጭ ዏሆን ይቻኴዔ፡፡ ኴሁን 

ከዯባኯዔ እንደ ሰዓን ኮዘያ እና ኤዛትዙ ዯዏፅዋች ዏሆን ነው፡፡ ግኵባኲይካሽን ዢፁዔ የሆነ 

ስዛዓት ይደኯዔ፡፡ የዙሱ ዏኴካዔ ጋጣዑዎች እና ዯግዳዜቶች ኰት፡፡ ይሁንና 

እስከነዯግዳዜቶቸዔ ቢሆን በ3/ሦስት/ ስዛት ዏታት ውስጥ ግኵባኲይካሽን ቻይናን ከኯዔ 

ግከዢ ኢኮኖዑ 2ኛ ሀገዛ ድዛጓኴ፡፡ በዏግኪት ቅዔ/Purchasing Power Parity/ ደግዕ 

የኯዔ የዏዷዏዘያ ሀገዛ ድዛጓታኴ፡፡ የኢትዮጵያ ዏንግስትዔ የኤስያ ነብዜች የደገዐትን 

ኯዏድገዔ እየሠዙ ነው፡፡ ከኩህዔ ውስጥ ኤክስፖዛደን ዒበዖታት ነው፡፡ የቡና ኲኪዎችዔ 

ዯገቢውን ዋጋ ዒግኗት እንዲችኰ የውጭ ዔንኪዚው ዒስዯካከያ የዙሱን ስዯዋፅኦ ድዛጓኴ፡፡ 

ኯኩህዔ ነው ከባኯዝው ዓዏት ጋዛ ሲነፃፀዛ የ21,916.79 ቶን ብኴጫ ያኯው ዯኴኮ ዯጧዒዘ 

68.50 ዑዬን ዶኲዛ ገቢ የዯገኗው፡፡ 



 

 

ከኩህ በዏነሣት በኯዔ ኲይ በቀን ከ4 ቢዬን ስኒ የዑጠጣውን  ቡና የኢትዮጵያ ኴዩ 

ዏኯያ/Unique Brand/ ከዒድዖግ ኳያ ስዔዔነት ዯደዛጐ ከጠ/ዑ ዷዔዜ ሁኰዔ 

ኢትዮጵያዊ ቡናን በዒስዯዋወቅ የኢትዮጵያን ህዳሴ ኯዒብሰዛ ሁኲችንዔ የየድዛሻችንን ዏወጣት 

ሀኲዟነታችን ዏሆን ቢገባው! 

 

ቡናን በዏገኛ ሀገ ዔዛዯን ኯዔን እናጠጣኯን!! 


