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የኢትዮጵያ ንግዴና የዘርፍ ማኅበራት
ምክር ቤት
Ethiopian Chamber of Commerce
and Sectoral Associations

ሇግለ ዘርፍ ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃ ሇማቀበሌ እንተጋሇን

በተሇያዩ የህትመት ሚዱያዎች ሊይ ከሚወጡ የቢዝነስ
ዘገባዎች ውስጥ የተመረጡ ጽሁፎች የሚተነተኑበት ገጽ
በመረጃና አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት በየ15 ቀኑ
የሚዘጋጅ
(መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም.)
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We strive to nurture private sector with latest business tips

Article analysis on selected business reports
A bimonthly issue under Information & Capacity
Building Directorate
(March 24 2020)

ቪዴ-19 በኢኮኖሚው ሊይ እያመጣ ያሇው ተፅኖ
ኮቪዴ-19 ተብል እየተጠራ ያሇው የኮሮና ቫይረስ በቻይና ወሃን ግዛት ከተቀሰቀሰ
ጀምሮ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገሮችን በማዲረስ ዘርና ሀይማኖትን
ሳይመርጥ የሰዉ ሌጆች ሁለ እያጠቃ ይገኛሌ፡፡ የበርካታ ሰዎችን ጤና ከማቃወሱና
ህይወትን ከመቅጠፉ ባሻገር የቢዝነስ እንቅስቃሴን
በማዲከም የሀገራት
ኢኮኖሚንም እያዯቀቀ ነው ፡፡ ቫይረሱ በዓሇም ኢኮኖሚ ሊይ እያዯረሰ ያሇውን
ተፅዕኖ በተመሇከተ ባሇፉት ሁሇት ሳምንታት ሇንባብ ከበቁት ሚዱያዎች ሁሇቱ
ይዘው የወጡትን ዘገባ እንዯሚከተሇው በትንታኔ ተመሌክተነዋሌ፡፡

ፎርቹን

ፎርቱን ጋዜጣ በማርች 22 2020 ዕትሙ ገጽ ሁሇት ሊይ
“COVID-19 Hits Some Businesses Hard, Yet Blesses
Others” በሚሌ ርዕስ ሥር ባወጣው ዘገባ የኢትዮጵያ
መንግሥት በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የቫይረሱ ተጠቂ የ48
ዓመት ጃፓናዊ መጋቢት 5 ቀን 2012 ዓ.ም. ይፋ ማዴረጉን
ተከትል በመዱናዋ በርካታ እንቅስቃሴዎች እየተገቱ መጥተዋሌ
ሲሌ ያስነብበናሌ፡፡ ዘገባው በመቀጠሌም ይህ የእንቅስቃሴዎች
መቀነስም በኢኮኖሚው ሊይ ግሌጽ ተፅዕኖም ማምጣት ጀመረ
ሲሌ ይዘግባሌ፡፡ ወረርሽኙን ሇመከሊከሌም የኢትዮጵያ
መንግስት300 ሚሉዮን ብር መመዯቡን ሲያስታውቅ፣ የአሇም
ባንክ 121 ሚሉዮን ድሊር ዴጋፍ ያዯረገ ሲሆን የንግዴ ባንክ
ዯግሞ 10 ሚሉዮን ብር ሇመሇገስ ቃሌ መግባቱንም ይጠቅሳሌ፡፡
የኢትዮጵያ ጤና ተቋም 200 የሚሆኑ የጤና ባሇሙያዎችን
በመመዯብ በተሇይም ቫይረሱ ካጠቃቸው አገሮች የሚመጡ
ተጓዦችን እየመረመረ እንዯሚገኝም በዘገባው ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡
በዚህ አዯገኛ ቫይረስ በአሇም አቀፍ ዯረጃ ከ11 ሺ የሰዎች ሞት
እና በኢትዮጵያ ዯግሞ ሰዎች በበሽታው የተያዙ መሆናቸው
ሲሰማ
በተሇይም በአዱስ አበባ የቢዝነስ ዴርጀጅቶች
እንቅስቃሴ መቀዝቀዙ እና በኢኮኖሚያቸውም ሊይ አለታዊ
ተጽኖ ማምጣቱ ተስተውሇሎሌ፡፡
ቫይረሱን ሇመከሊከሌ
ሇሚዯረገው ቅዴመ ዝግጅት በሚገዙ ቁሳቁሶች እና ባሀህሊዊ
ምግቦች ምክንያት መዴሀኒት ቤቶች፣ ግሮሰሪዎች እና መሰሌ
ዴርጅቶች ቢጨናነቁም እንኳ ጥቂት የማይባለ የቢዝነስ
ዴርጅቶች
የዯንበኞቻቸው ቁጥር በመቀነሱ ምክንያት
የሚያቀርቡት ምርቶችና አገሌግልቶቻቸው በሚፈሇገው መጠን
ባሇመሽጣቸው በእሇት ተሇት ገቢያቸው ሊይ ተጽኖ
አሳዴሯሌ፡፡
በተሇይም የቫይረሱን መስፋፋት ሇመከሊከሌ
በተቋቋመው ኮሚቴ አማካኝነት ማርች 16/2020 በተሊሇፈው

መሌዕክት መሰረት ከመንግስት ዩንቨርስቲዎች በስተቀር ሁለም ትምህርት ቤቶች እንዱዘጉ፣ ትሌሌቅ ስብሰባዎች
እንዱሰረዙ እና በርካታ ሰዎች የሚገኙባቸው እንዯ ስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች በጊዜያዊነት ሇሁሇት ሳምንት
በመሰረዛቸው ምክንያት ሆቴሌ ፣ ሬስቶራንቶች፣ ቡና ቤቶች፣ ሲኒማ ቤቶች እና ጅም ቤቶች የመሳሰለት ዴርጅቶች
ገቢያቸው መቀነሱን ፎርቹን ባሇቤቶቹን ጠቅሶ ዘግቧሌ፡፡
በብዛት የውጭ እንግድችን ሲያስተናግደ የነበሩ ሆቴልች ቫይረሱ ባመጣው ጣጣ ዯንበኞቻቸውን በማጣታቸው ክፉኛ
ተጎዴተዋሌ፡፡ ፎርቹን ሇአብነት ቃሇ መጠይቅ ያዯረጋቸው በአዱስ አበባ ከተማ የሚገኙ የካፒታሌ እና ጁፒተር አሇም
አቀፍ ሆቴልች ፤ እንዱሁም የጣይቱ ሆቴሌ በቫይረሱ መከሰት ምክንያት የዯንበኞቻቸው ቁጥር የቀነሱባቸው እና
ገቢያቸው እያሽቆሇቆሇባቸው ካለት ውስጥ ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ቦላ ሮክ የአካሌ ብቃት ማዕከሌ እና አሇም ጂም
በበኩሊቸው ዯንበኞቻቸውን ከማጣታቸው የተነሳ በከፍተኛ ዯረጃ ገቢያቸው እየቀነሱ ካለ ዴርጅቶች ውስጥ
ይካተታለ፡፡ በሰዎች ትፍፍግና ንክኪ ሇተጋሇጡ አገሌግልት እየሰጡ ያለ እንዚህን የመሰለ ዴረጅቶችን ጨምሮ እንዯ
ባህሊዊ ጭፈራ ቤቶች፣ የሳዉና፣ የማሳጅ እና የመዋቢያ አገሌግልት የሚሰጡም ከፍተኛ ኪሳራ የዯረሰባቸው
በመሆናቸው ሰራተኞቻቸውን የዓመት ረፍት እንዱወጡ ከማስገዯዴ ባሇፈ ቅነሳ እስከ ማዴረግ የዯረሱ ናቸው፡፡
መንግስትም ሆነ የትኛውም የህብረተሰብ ክፍሌ አስፈሊጊውን ሀሊፊነት በመወጣትና ጥንቃቄ በማዴረግ ቫይረሱ በቶል
በቁጥጥር ስር ካሌዋሇ ከዚህም የባሰ ችግር ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡
158 አገሮች የቫይረሱ ወረርሽኝ የዯረሰባቸው እንዯሆነ የተገሇፀ ሲሆን ኢትዮጵያም በምስራቅ አፍሪካ ካለ አገሮች
በ3ኛ ዯረጃ የቫይረሱ ተጠቂ መሆንዋን በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት በተገሇፀ ወቅት ነዋሪው የበሽታውን አሳሳቢነት
በመገንዘብ የሚችሇውን ሁለ በማዴረግ ቫይረሱን ይከሊከሌሌኛሌ ብል የሚያምንባቸውን እንዯ ልሚ ፣ ሽንኩርት፣
ዝንጅብሌ ያለ ባህሊዊ ምግቦችንና መዴሀኒቶችን እንዱሁም አሌኮሌ፣ የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛዎች፣ እና ጓንት
የመሳሰለትን ዘመናዊ መከሊከያዎችን ሇመግዛት በሚያዯርገው ርብረብ ስግብግብ ነጋዳዎች እየጣለባቸው ባሇ እጅግ
የተጋነነ ዋጋ ህብረተሰቡን ሇአሊስፈሊጊ ወጪ ሲዲርጉት ይታያሌ፡፡ ይህን ተከትል መንግስት አዱስ አበባን ጨምሮ
በኦሮሚያና፣ በአማራ ፣ ሶማላ፣ ዴሬዯዋ፣ ቤንሻንጉሌ ግሙዝ እና ላልች ክሌልች በሚገኙ በርካታ ህገ ወጥ ነጋዳዎች
ሊይ እርምጃ እየወሰዯ ይገኛሌ ይሇናሌ ፎርቹን በዘገባው፡፡
ይህ ዴርጊት በህጋዊ፣ በባህሊችንም ሆነ በሰብአዊነት ውግዝና ተቀባይነት የላሇው ስሇሆነ በእንዯዚህ አይነቱ አስከፊ
ችግር ወቅት ወገን ሇወገን በመተሳሰብና በመረዲዲት ሉተካ የማይችሇውን የሰው ሌጅ ህይወት ሇማትረፍ መረባበረብ
ይገባዋሌ እንሊሇን፡፡

ሲቢሲ -ቢዝነስ ኢንሳይዯር

ሲቢሲ-ኮሜሳ (የኮሜሳ ቢዝነስ ካውንስሌ) “Business
Insider” በሚሌ ርዕስ ሥር የሚያሳትመው ኢኒውስላተር በሌዩ ዕትሙ ሊይ ‹‹BUSINESS INSIGHTS OF THE COVID- 19 VIRUS›› በሚሌ ርዕስ
ተመሳሳይ ዘገባ ይዞ ወጥቷሌ፡፡ ቫይረሱ በሰዎች ኑሮ፣
ኢኮኖሚ፣ ገበያና ንግዴና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች
ሊይ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ከፍተኛ አለታዊ ተጽዕኖ
እያዯረሰ መሆኑን በመግቢያው ሊይ ያስነበበን ዘገባው፤
ወቅታዊ ሁኔታዎች እንዯሚያመሇክቱት ከላልች
የዓሇማችን ክፍልች ጋር ሲነፃፀር ተፅዕኖው በአፍሪካ
አነስተኛ ቢሆንም አህጉሪቱ ከቻይናና ከአውሮፓ ጋር
ካሊት የገበያ ትሥሥር አኳያ ሲሇካ በሁለም ዘርፎች ሊይ
ሉታይ የሚችሇው ኢኮኖሚያዊ ውዴቀት ቀሊሌ የሚባሌ
እንዯማይሆን የተባበሩት መንግሥታት የንግዴና ሌማት
ጉባዔን (ዩኒክታዴ) በመጥቀስ ያትታሌ፡፡ እንዯ ዩኒክታዴ
መረጃ አሁን ባሇው ሁኔታ የኮረና ቫይረስ የዓሇምን
ኢኮኖሚ እስከ 2 ትሪሉዮን የአሜሪካ ድሊር ዋጋ
የሚያስከፍሌ ነው ቀጣይ ስጋቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ፡፡
በዚያ ሊይ እያሽቆሇቆሇ የሚሄዯውን ኢኮኖሚ ሇመታዯግ
እየተወሰዯ ያሇውን እርምጃ አስመሌክቶ ግሌጽ ነገር
የሇም፡፡

ትሥሥሮችን በመገዯብ የገቢ ምርቶች እጥረት እንዱፈጠር ስሇሚያዯርግ በቀጣይ ሇኢንደስትሪዎችና ሇሸማቶች በሚቀርቡ ቁሳቁሶች፣
ምርቶችና አገሌግልቶች ሊይ የዋጋ መናርን ሥጋት ይዯቅናሌ፡፡
አፍሪካም እርስ በርስ በምታዯርገው ግብይት በልጂስቲክስ ወጪዎችና በትራንስፖርት ችግር ሳቢያ ውጥረት ውስጥ ገብታሇች፡፡ የአየር
ትራንስፖርት ሊይ የተዯረገው ማዕቀብ ዋነኛው እርምጃ ሲሆን የአየር ትራንስፖርት መሰረዝ የአየር መንገዴ ኢንደስትሪውን ብቻ ሳይሆን
እንዯ ቱሪዝም ያለ ተያያዥ ኢንደስትሪዎችንና የንግደን አገሌግልት ጭምር ነው፡፡ መጽሄቱ ዓሇም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበርን
ጠቅሶ እንዯዘገበው በያዝነው ዓመት የአቪዬሽን ኢንደስትሪው በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የ29 ቢሉዮን ድሊር፣ በተሳፋሪ-ኪልሜትር ሲሰሊ
የ4.7ከመቶ የኢንደስትሪ ገቢ ኪሳራ ያሳየ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የአፍሪካ አየር መንገዴ የ40 ሚሉዮን ገቢ አሳጥቷሌ፡፡ በአፍሪካ ሀገሮች
መካከሌ በዴንበር የሚዯረግ መዯበኛ ያሌሆነ ንግዴም በእንቅስቃሴ ክሌከሊው የተነሳ ተጨባጭ የኢኮኖሚ ውዴቀት ሥጋት ይስተዋሊሌ፡፡
በአፍሪካ ሀገሮች መካከሌ የሚዯረገው መዯበኛ ያሌሆነ ንግዴ ሌውውጥ ሇኮሜሳ የንግዴ እንቅስቃሴ ትሌቅ ጠቀሜታ እንዲሇው ዘገባው
ያትታሌ፡፡
ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ የዩኒክታዴ 2019 የዓሇም ኢንቨስትመንት ሪፖርት እንዯሚያመሇክተው እ.ኤ.አ. የ2018 የአፍሪካ ቀጥተኛ
የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱ 46 ከመቶ ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር ሲሆን ዋነኞቹ ኢንቨስተሮች ፈረንሳይ፣ ኔዘርሊንዴስ፣ አሜሪካና ቻይና
ናቸው፡፡

ትኩረት የሚሹ ነጥቦች (የመፍትሄ አቅጣጫዎች)
በቢዝነስ እና በኢኮኖሚው ሊይ ሇተፈጠረው ችግር ፈጣን እና ውጤታማ ርምጃ ሇመውሰዴ በግለ ዘርፍም ሆነ በመንግስት የሚከተለት
እርምጃዎች ተግባራዊ እንዱሆኑ ሲቢሲ-ኮሜሳ (የኮሜሳ ቢዝነስ ካውንስሌ) ይመክራሌ፡-



የብሄራዊ ሴፍቲኔቶች (National safety nets) ማስፈሇግ፡- በእንዯዚህ አይነት አስከፊ ወቅት የግሌ ዴርጅቶችን ቢዝነስ ሇማገዝ
ብሄራዊ ሴፍቲኔቶች ያስፈሌጋለ፡፡



አማራጭ አገር በቀሌ ገበያዎች እና ቀጠናዊ ትስስር ያሇው የንግዴ አጋርነት/ትብብር ሊይ ማተኮር



በቤት ውስጥ በመሆን የመስራት፣ የዱጅታሌ ስብሰባዎችን በመጠቀም እና በመራራቅ የመስራት ስርዓትን የሚያጠናክሩ የቢዝነስ
እቅድች ሊይ ማተኮር



ነባሩን የቢዝነስ አሰራርዎን በመከሇስ የዴረጅትዎን ውስጣዊ አቅም እና ምርታማነት በማጠናከር በቫይረሱ ምክንያት
በተፈጠረው ሇአዱሱ የዯንበኞች ፍሊጎት ምሊሽ መስጠት መቻሌ



በወቅቱ በተፈጠረው የሀገር ውስጥ የገበያ ምርት እጥረትን ሇመቅረፍ የሀገር ውስጥ ምርቶችን መጨመር ሊይ ትኩረት ማዴረግ



ብዴር የሚያገኙበትን እና እዲዎን በአግባቡ የሚመሌሱበትን መንገዴ ማመቻቸት



የኮንትራት ግዳታዎች ሇሚያስፈሌጋቸው ውልች ዝግጁ መሆን



በባሇዴርሻ አካሊት መካካሌ ትብብርን እና ግሌፅ የሆነ ተግባቦትን መጨመር ፡- ወረርሽኙን ሇመግታት መንግስት በባሇዴርሻ
አካሊት መካካሌ የግሌ ዘርፉን ጨምሮ ውጤታማ ተግባቦትን ማረጋገጥ ይገበዋሌ፡፡

በአፍሪካና በኮሜሳ የሚታየው ተጨባጭ ሁኔታ፡የመጀመሪያው የወረርሽኙ ምሌክት በአፍሪካ በግብጽና
አሌጄሪያ ከታየ ጊዜ አንስቶ ወዯ 33 በሚጠጉ ሀገሮች
መዛመቱን የተመሇከተው ዘገባው ሠራተኞች በመኖሪያ
ቤታቸው ሆነው ሥራቸውን የመሥራት፣ በአንዴ
አካባቢ ተሰባስቦ አሇመገኘት፣ የትምህርት ቤቶችና
የህዝብ ስብሰባዎች ሊሌተወሰነ ጊዜ መቆም የመሳሰለት
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች መታወጃቸው በኢኮኖሚው ሊይ
የመቀዛቀዝ አዝማሚያን እያሳየ እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡፡
የኮሜሳ ዓሇም አቀፍ የንግዴ አጋሮች የሆኑት ቻይና፣
የአውሮፓ ህብረት የተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶችና
አሜሪካ በኮሜሳ ንግዴ ውስጥ መሪ ተዋንያን ናቸው፡፡
ቻይናና
የአውሮፓ
ህብረት
አባሌ
አገራት
የማኑፋክቸሪንግ ማዕከሊትንና ወዯቦችን ከመዝጋት ባሇፈ
የሰዎችን ዝውውር ማገዲቸው ሇኮሜሳ ምርቶች ያሇው
ፍሊጎት እንዱቀንስ አዴርጓሌ፡፡ የነዚህ አገራት
አስመጪዎችም በወዯቦች መዘጋትና በዜጎች የፍጆታ
መቀነስ ሳቢያ ትዕዛዞችን ያቆሙ ሲሆን የኮሜሳ አባሌ
ነጋዳዎች ምርቶቻቸውን ባለበት ቦታ ሁለ በቅናሽ ዋጋ
እንዱሇቁ ተገዯዋሌ፡፡
ኮሜሳ ወዯነዚህ አገራት
የሚሌካቸው ምርቶች ጠቅሊሊ ዋጋ በአውሮፓ ህብረት
49፣ በቻይና 15፣ በተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች 8 አና
በአሜሪካ 6 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር ሲሆን መዲብና
የመዲብ ሽቦዎችን የመሳሰለ የማዕዴን ምርቶች፣ ነዲጅና
የነዲጅ ማጣሪያ፣ የባይቲሚኑስ ቁሶች፣ ቡና፣ አበባ፣
አሌባሳት፣ ጀርሲዎች፣ የአሣ ምርቶች፣ የወይራ ዘይት፣
ካሌሲዎች፣ ወርቅ፣ እንዱሁም በርካታ የፍራፍሬና
ላልች የብረትና ማዕዴን ምርቶች መሆናቸው በዘገባው
ተጠቅሷሌ፡፡
ባንፃሩ ኮሜሳ ከአውሮፓ ህብረት የ54፣ ከቻይና የ33፣
ከተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች የ12፣ ከህንዴና ከዯቡብ
አፍሪካ ከያንዲንዲቸው የ11 ቢሉዮን የኤሜሪካ ድሊር
የኢንደስትሪ
ማሽሪዎችን፣
ማኑፋክቸሪንግ፣
የትራንስፖርት
መሣሪያዎችን፣
የጨርቃጨርቅ፣
አውቶሞቢልችን፣ ብረት፣ የነፍሳት መዴኃኒት፣
የኤላክትሪክ ኃይሌ፣ ሰሌፈር፣ መዴኃኒቶችን፣ ስንዳ፣
ኬብልችን፣ ኤርክራፍት፣ ትራክተርና የህክምና መገሌገያ
ምርቶችን ገቢ የሚያዯርግ ሲሆን በወረርሽኙ ተፅዕኖ
ሳቢያ በወጪም ሆነ በገቢ ምርቶቹ ሊይ የገበያ
መውረዴን ሇማስተናገዴ ተገዶሌ፡፡ ከሁኔታው መረዲት
እንዯሚቻሇው
ወረርሽኙ
የአቅርቦትና
የገበያ

እኛም ጉዲዩ የመንግሥትንና የግለን ዘርፍ ምክክር የሚሻ ስሇሆነ ም/ቤቱ ሇጉዲዩ ትኩረት ሰጥቶ ቢንቀሳቀስ በወረርሽኙ ሳቢያ ሥጋት
የተጋረጠበትን የሀገራችንን ኢኮኖሚ መታዯግ እንችሊሇን ብሇን እናምናሇንና ይታሰሰብበት ስንሌ መሌእክታችንን እያስተሊሇፍን ሇተጨማሪ
መረጃ የሚከተለትን ሉንኮች መጠቀም እንዯምትችለ እንጠቁማሇን፡፡



በኮሮና ቫይረስ ሥጋት የኢንደስትሪ ፓርኮችን መጎብኘት ተከሇከሇ



ንግዴ ባንክ ሇኮሮና ተፅዕኖዎች የሚውለ ዴጋፍ ሇገሰ



የኢትዮጵያ አየር መንገዴ በኮሮና ቫይረስ ቀውስ 190 ሚሉዮን ድሊር ገቢ ማጣቱን አስታወቀ



በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የሆቴልች ገበያ 50 በመቶ ቀነሰ እና ላልችም በሚከተሇው ሉንክ ማንበብ ይቻሊሌ
(https://www.ethiopianreporter.com/bizines)



ህብረቱ ኢትዮጵያ ሇአፍሪካ ሀገራት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሊከያዎች በማሰራጨቱ እየተወጣች ሊሇችው ሚና ምስጋና አቀረበ



ኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ በአፍሪካ ኢኮኖሚያ ሊይ የሚያዯርሰውን ጫና ሇመቀነስ የሚያስችሌ የዴጋፍ ምክረ ሀሳብ ሇቡዴን 20
አባሌ ሀገራት አቀረበች
(https://fanabc.com/bizines)

