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COVID-19: COVID-19: Ürdün Hükümeti'nin tedbirleri ve
özel sektör üzerindeki etkisi
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RIMP COVID-19 Anketi, 1 Nisan 2020

RIMP Anketinin amacı şu bilgileri edinmektir:
• COVID-19'dan etkilenen üretim kapasitesi
• Her bir pazar bölütü için kısıtlamanın istihdam üzerindeki etkisi
• Kayıpları hafifletmek için işletme ve yönetim tedbirleri
• Sürdürülebilirlik sağlamak için işletme ihtiyaçları
• Ham madde envanteri
• Arz zinciri kanallarında değişiklik
• İhracat talebinde ve/veya ihracat piyasalarında değişim



Anket Sonuçları 1. Prosedürel Tedbirler 

İşgücü 
azalması

Ulaştırma 
değişiklikleri

İşgücüne 
yakınlık en 
önemlisi

Şirketler daha 
sıkı Sağlık ve 

Güvenlik 
prosedürleri 
uygulamaya 
başlamıştır

İşten 
çıkarmalar 
bekleniyor



Anket Sonuçları 2. Üretim Hatlarının Değişen 
Amaca Göre Yeniden Tasarlanması

Kimyasallar 
Sektörü, el, yüzey, 

zemin temizliği, 
meyve ve sebze 

kullanımı için yeni 
dezenfektanlar 

piyasaya 
sürmüştür

Plastik Sektörü yüz 
ve pencere 

kalkanları ve diğer 
sektörlerin 

kullanımı için yeni 
şişeler üretmiştir

Giyim Sektörü 
yüz maskeleri ve 

tıbbi kıyafet 
üretmiştir

Kozmetik Sektörü 
antiseptik ve 

dezenfekte edici 
katı ve sıvı 

sabunlar üretmiştir

Turizm Sektörü 
ticari dağıtım 

araçlarına geçişi göz 
önünde 

bulunmuştur

Finans Sektörü 
köprü finansman 
açığını kapatmak 
için mentörlük ve 
destek sunmaya 

başlamıştır



Anket Sonuçları 3. Politika İhtiyaçları

İşletme kapasitesini 
artırmak için süreci 

hızlandırmak

Arz zincirindeki aksaklığın 
fiyatlara nasıl yansıdığını 

anlamak

Açılırken değer 
zincirinin tamamını göz 
önünde bulundurmak 

Ürünlere zarar 
gelmesini önlemek için 

lojistik depo hazırlığı 
yapmak

Mevcut envanteri ve 
üretim kapasitesini 

anlamak

Belirsizliği azaltmak için 
özel sektörü sürece 

katmak

Özel 
Sektörün 
Talepleri



RIMP'nin COVID-19 Öncesi ve Sonrası Desteği

Safe Techno Plast ilk olarak Suriye’de kurulmuştur. 2012 yılında, şirket Ürdün’e taşınmıştır ve o zamandan beri 
yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda güçlü bir yer edinmiştir. Şirket PET konteynırlarının yanı sıra, pek çok formda plastik, 
enjeksiyon preparatları üretmektedir. Şirket ürün güvenliğini sağlamak için ham maddelerini küresel 
kaynaklardan ithal etmektedir. Safe Techno Plast 16 bölgesel ve uluslararası ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.



RIMP’nin COVID-19 Sırasında ve Sorasında 
Modeli

Ürdün 
Hükümeti 

Politika 
Stratejisi

Kapasite 
Geliştirme 

nihai kullanıcı
Üretime 
Dönük 

Bağlantıları 
Tanımlama

k

Satışa Dönük 
eşleştirme

özel 
sektör 
alıcıları



RIMP’nin COVID-19 boyunca Sonuçları

11M $ Satın Alma 

Yeni İşler 150

17M $ Yatırım



Büyüme Fırsatları

• Genel - piyasa dinamikleri değişiyor:
• Potansiyel COVID-19 bölgesel ihracat fırsatları
• Uzun vadeli pandemi çabalarının piyasa dinamiklerine göre planlanması
• Yerel kaynak talebinde artış - Plastik sektörlerinin durumunun sergilenmesi

• Belediyeler yerelden satın almaya yönelik artan talebi karşılamalıdır:
• Şehriniz hangi ürünleri temin edebilir?
• Hangi sektörü teşvik etmelisiniz?
• Şehrinizin Göreceli Avantajı (işgücü, ham madde, akademi ve Ar&Ge camiasına yakınlık, 

su kaynakları, v.s.)
• Özel sektör ile resmi bir şekilde nasıl bir işbirliği kurmayı planlıyorsunuz? (yerel 

ekonomik kalkınma komiteleri)
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