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ABD 

ABD’de İşsizlik Başvuruları Geriledi 

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 

7 Kasım ile biten haftada 48 bin gerileyerek 709 bin kişi 

(mevsimsel düzeltilmiş) olarak gerçekleşti. Reuters 

anketinden katılan ekonomistlerin beklentisi 735 bin 

seviyesindeydi. İşsizlik haklarından yararlanma 

başvuruları 7 Kasım haftasında Mart ayından bu yana en 

düşük seviyesine gerilemiş olsa da, hala 2007-2009 

yıllarındaki büyük durgunluk döneminin zirve noktası 

olan 665 seviyesinin üzerinde kalmıştır. (Reuters, 

12.11.2020) 
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https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/us-weekly-jobless-claims-drop-to-seven-month-low-idUSKBN27S1YW


 

 

 

 

 
 

 

 

 

SANAYİ 

Çin’de Otomobil Piyasası Canlandı, 

Honda Ve Toyota’nın Kar Hedefleri İkiye 

Katlandı 

Honda Motor firmasından 6 Kasım 2020 Cuma günü 

yapılan bir açıklamada, Çin’de otomobil pazarının 

canlanmaya başlamasıyla birlikte, yılın ikinci çeyrek 

döneminde şirket gelirlerinin %28 arttığı ve buna bağlı 

olarak yılsonu işletme karı hedeflerini iki katına 

yükselttikleri açıklandı. 

Yapılan açıklamada firmanın 2020 yılı işletme karı 

beklentisinin 420 milyar yen olarak revize edildiği 

belirtildi. 

Finans teknolojisi ve veri analiz firması Refinitiv 

tarafından konunun uzmanı 19 analist arasında yapılan 

anketin ortalamasına göre, Honda’nın yılsonu işletme 

karı 254.6 milyar yen olarak tahmin edilmişti. 

Şirketin yılın ikinci çeyrek döneminde gerçekleşen 

işletme karı 283 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı 

dönemindeki işletme karı ise 220 milyar yen olarak 

gerçekleşmişti. 

Honda’nın açıklamasından saatler önce Toyota 

firmasının da işletme karı hedefini büyük ölçüde 

yükselttiği öğrenildi. Toyota ve Honda firmalarının her 

ikisi de koronavirüs salgınının ardından bugünlerde hızlı 

toparlanan Çin otomobil pazarına odaklanmış 

bulunuyorlar. 

Honda’nın yaptığı açıklamanın devamında, bu yılsonu 

itibarıyla 4.6 milyon adet otomobil satmayı hedefledikleri 

belirtildi. Bu rakam daha önce hedefledikleri 4.5 milyon 

adetin üzerinde olmakla birlikte, geçen yıl sonunda 

gerçekleşen 4.79 milyon adedin altında kaldı. 

Geçtiğimiz ay ilk kez bataryalı ve tamamen elektrikli 

olan ilk otomobilinin seri üretimine başlayan Honda 

firması, 2030 yılına kadar üretiminin üçte ikisini yeni 

nesil enerjili araçlara ayırmayı hedefliyor. 

Honda geçtiğimiz Eylül ayında da General Motors ile 

Amerika’da düşük emisyonlu araç üretimi konusunda 

teknolojik işbirliği ve maliyet paylaşımını olası kılacak 

bir ortaklık anlaşmasına ilişkin planlarını kamuoyu ile 

paylaşmıştı. (Reuters, 06.11.2020) 

 

Volkswagen’in Ağır Vasıta Birimi 

Traton Amerikan Navistar’daki 

Ortaklığını Büyütüyor 

7 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılan açıklamada, 

Volkswagen’in kamyon ve ağır vasıta üreten birimi 

olan Traton SE firmasının, yine bir ağır vasıta üreticisi 

olan Amerikan Navistar International Corp. Firmasına 

ait 3.7 milyar dolar tutarındaki açık hisselerini satın 

almak için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmaya 

varıldığına ilişkin haber, Traton firmasının 16 Ekim 

2020 tarihinde Navistar’a teklif ettiği hisse başına 43 

dolarlık fiyatı 44.5 dolara yükselttiğini açıklamasının 

ardından geldi. Navistar’a ortak olan Traton’un bu 

yolla hem Amerikan pazarındaki payını arttıracağı 

hem de küresel üreticiler arasına katılacağı 

belirtiliyor. 

MAN, Scania ve Traton firmaları ağır vasıta 

üretiminde değişen trendlere uyum sağlamak ve bu 

doğrultuda maliyetleri düşürmek amacıyla bir süredir 

kendi aralarında düşük emisyon teknolojilerine ilişkin 

bilgi paylaşımında bulunuyorlardı. Traton ile yapılan 

ortaklık sonucunda Navistar’ın da bu grubun içerisine 

dahil olacağı bildirildi. 

Anlaşma öncesinde halihazırda Navistar’ın %16,7 

hissesine sahip olan Traton’un, 3.7 milyar dolar daha 

ödemesi ile birlikte Amerika’daki toplam yatırım 

tutarının 4.4 milyar dolara ulaşacağı öğrenildi. 

Navistar firmasından yapılan bildirimde ise, 

şirketlerinin büyük ortakları arasında yer alan Icahn 

Capital LP ve MHR Fund Management adlı finans 

kuruluşlarının da anlaşmaya onay verdikleri ve 

yönetim kurulunda olumlu oy kullanacakları belirtildi. 

Volkswagen grubunun söz konusu anlaşmayı 

fonlamak için Traton’a 12 ila 18 ay vadeli 3.3 milyar 

euro ödüç vereceği açıklandı. (Reuters, 07.11.2020) 

Yüksek Vasıflı Çelik Üreticileri 

Otomotiv Sanayinden Ümitliler 

Ağır sanayiye yönelik yüksek vasıflı çelik üreten 

Voestalpine firmasından 10 Kasım 2020 Salı günü 

yapılan açıklamada, art arda dördüncü çeyrek dönemi 

de zararla kapattıkları, pandemi nedeniyle piyasada 

talebin halen zayıf seyretmekle beraber, kademeli bir 

iyileşmenin işaretlerini de gözlemledikleri belirtildi. 
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https://www.reuters.com/article/us-honda-results/honda-doubles-profit-forecast-boosted-by-china-rebound-idUSKBN27M0N4
https://www.reuters.com/article/us-navistar-intl-m-a-traton/volkswagen-truck-unit-traton-finalises-3-7-billion-navistar-acquisition-deal-idUSKBN27N0SK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikle otomotiv, havacılık sanayi ve demiryollarında 

kullanılan özel çelik parçalar üreten Voestalpine 

firmasından yapılan açıklamanın devamında, özellikle 

Avrupa ve ABD otomotiv sanayilerinin de dahil olduğu 

ana sektörlerde ve ayrıca inşaat ve tüketim mallarında da 

ikinci çeyrekte kayda değer iyileşme emareleri 

gözlemledikleri ifade edildi. 

Temmuz ile Eylül arasındaki dönemde 206 milyon euro 

zarar ettiğini açıklayan Voestalpine firması, geçen yılın 

aynı döneminde 24.8 milyon euro kar açıklamıştı. 

Voestalpine’nin görüşleri Japonya’nın en büyük çelik 

üreticisi Nippon Steel firması ile paralellik gösterdi. 

Nippon’dan yapılan açıklamada, özellikle otomotiv 

sanayinden gelen çelik talebinde artış olduğu ve bu 

nedenle yıllık ham çelik üretim planlarını revize ettikleri 

belirtilmişti. En büyük küresel üretici Arcelor Mittal 

firması da tüm coğrafyalarda otomotiv sektörü kaynaklı 

talep artışı olduğunu açıklamıştı. 

Voestalpine firmasının İcra Kurulu Başkanı Herbert 

Eibensteiner virüs salgının artışa geçmesine karşın 

ekonomik iyileşmenin küçük adımlarla da olsa devam 

edeceğine inandıklarını belirtti, ancak Avrupa’da yeni 

alınan kapatma kararlarının ekonomi üzerinde yaratacağı 

etkinin sonuçlarını beklemek gerektiğine de dikkat çekti. 

Çin’de kapasite kullanım oranlarının kriz öncesi 

dönemdeki seviyelere döndüğü belirtilen firma 

açıklamasında, yüksek vasıflı çelik talebinin azaldığı 

dönemde kapatmak zorunda kaldıkları Linz kentindeki 

ark ocağını Eylül ayında tekrar faaliyete geçirdikleri 

belirtildi. (Reuters, 10.11.2020) 

Çin Pazarı Küresel Otomotiv Sanayisinin 

Krizden Çıkma Sürecine Önderlik Ediyor 

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) Ekim ayı 

motorlu araç satış verilerini 11 Kasım 2020 Çarşamba 

günü açıkladı.  

Ekim ayında satılan toplam motorlu araç sayısı 2.57 

milyon adet oldu. 

Açıklanan verilere göre Ekim ayında araç satışları bir 

önceki yıla kıyasla %12,5 arttı. Yedinci ayı da artışla 

kapatan Çin otomobil piyasası Kovid-19 salgınının 

yarattığı krizden çıkma sürecinde küresel otomotiv 

sanayisine önderlik eden bir portre çiziyor.  

 

Çin pazarındaki otomobil satışlarının artmasına bağlı 

olarak, aralarında Honda ve Toyota’nın da olduğu 

küresel otomotiv üreticileri yılsonu kar hedeflerini 

yakın zaman önce yükselterek revize etmişlerdi. 

Çin’deki genel ekonomik iyileşmenin de hız 

kazandığı ve Nisan-Haziran arasında %3,2 olan 

büyüme oranının, Temmuz-Eylül döneminde %4,9’a 

yükseldiği bildirildi.  

Çin’de Eylül ve Ekim ayları geleneksel olarak 

otomobil satışlarının zirveye ulaştığı altın ve gümüş 

aylar olarak adlandırılıyor.  

CAAM verilerine göre Ekim ayında binek otomobil 

satışları %9 oranında artarken, bazı otomobil 

markalarının satış rakamlarındaki artış oranı iki haneli 

sayılara ulaştı. Çin otomotiv pazarının yaklaşık dörtte 

birini oluşturan ticari vasıta satışlarındaki artış da 

%30’a ulaştı. Kamunun alt yapı yatırım projelerinin 

çoğalması ve araç sahiplerinin yeni emisyon 

mevzuatıyla uyumlu teknolojilere geçmek istemeleri 

nedeniyle, ticari araç satışlarının bu seviyelere ulaştığı 

belirtildi. 

Bataryalı, hibrit ve hidrojen yakıtlı araçlar, yeni nesil 

enerji adı altında toplanıyor. Yeni nesil enerjili araç 

satışları da %105 oranında artarak toplamda 160 bin 

adede ulaştı ve Ekim ile birlikte arka arkaya dördüncü 

ayı da artışla kapatmış oldu. (Reuters, 11.11.2020) 

Euro Bölgesinde Eylül Ayı Sanayi 

Üretimi %0,4 Azaldı 

Euro Bölgesi sanayi üretiminde Eylül ayında 

beklentilerin aksine düşüş kaydedildi. Sanayi 

faaliyetindeki bu zayıflamanın ağırlıklı olarak 

dayanıklı tüketim malları üretiminde yaşanan sert 

düşüşe bağlı olarak geliştiği bildirildi. 

Söz konusu veri, üçüncü çeyrek döneme güçlü bir 

başlangıç yapan Euro Bölgesi için olumsuz bir sinyal 

olarak değerlendirildi. 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından 12 

Kasım 2020 Perşembe günü açıklanan verilere göre, 

Euro para birimini kullanan 19 ülkenin ortalama 

sanayi üretimi aylık bazda %0,4 azaldı. 

Sanayi üretimindeki kaybın yıllık bazda da %6,8’e 

ulaştığı bildirildi. 
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN27Q0RI
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2HX0BG
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Reuters Ajansının bu konuda ekonomistler arasında 

önceden yaptığı ankete göre, sanayi üretiminin aylık 

bazda %0,7 artacağı, yıllık bazdaki üretim kaybının ise 

%5,8’de kalacağı tahmin edilmişti. 

Euro Bölgesinde sanayi üretiminde Mayıs ayından bu 

yana sürekli düşüş kaydedildi. Üretim kaybı Mayıs 

ayında %12,5, Temmuz ayında %5,3, Ağustosta ise %0,6 

oranlarında gerçekleşmişti. 

Geçtiğimiz Ağustos ayında televizyon ve çamaşır 

makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarındaki üretim artışı 

Euro Bölgesindeki büyümeye lokomotiflik yapmıştı. 

Ancak, Eylül ayında bu mal grubundaki üretim 

miktarında %5,3’lük sert bir düşüş gerçekleşti. Enerji 

üretiminin de Eylül ayında %1 azaldığı bildirildi. 

Giyim benzeri dayanıklı olmayan tüketim malları da 

dahil olmak üzere diğer tüm mal gruplarında %2,1 

oranında artış kaydedildi. 

Aylık bazda en sert üretim düşüşleri İtalya, İrlanda ve 

Portekiz’de yaşandı. İtalya’da sanayi üretimi %5,6 

azalırken, İrlanda’da %4,7, Portekiz’de ise %3,8’lik 

kayıp olduğu bildirildi. Almanya ve Fransa ise aylık 

bazda artış kaydeden ülkeler arasında yer aldılar. 

Ülkeler özelinde yıllık bazda bakıldığında, Euro 

Bölgesinde üretim artışı kaydedilen tek ülkenin Portekiz 

olduğu görüldü. En sert düşüş %13,6 ile İrlanda’da 

yaşandı. İrlanda’yı sırasıyla Almanya, Hollanda ve 

Fransa takip etti. Her üç ülkenin de üretim kaybı %6’nın 

üzerinde gerçekleşti. (Reuters, 12.11.2020) 

 

TARIM 

Çin ABD’den İlk Pirinç İthalatını 

Gerçekleştirdi 

Çin, ABD pirinç endüstrisinin on yıldan fazla süren 

siyasi ve düzenleyici çabalarının ardından, iki ülke 

arasındaki tarımsal ticaret müzakerelerinde olumlu bir 

adım atarak, ilk ticari pirinç konteynerini Amerika 

Birleşik Devletleri'nden ithal etti.  

California'dan yapılan Calrose orta boy pirinç 

sevkiyatı, Çin’in California, Arkansas ve Louisiana’yı 

içeren ABD yetiştirme bölgesinden farklı pirinç 

çeşitleri satın alma konusundaki açık isteğine işaret 

ettiği için ABD’deki pirinç yetiştiricilerinde 

iyimserlik yarattı. 

ABD pirinç endüstrisinin tüm segmentlerinin küresel 

savunucusu olan ABD Pirinç Federasyonu'na göre 

Çin, dünyanın en büyük pirinç üreticisi ve tüketicisi 

olmaya devam etmektedir. (Ukragroconsult, 

07.11.2020) 

Avrupa’da Tarım Sektöründeki Küçük 

İşletmeler COVID-19 Salgını 

Döneminde Daha Fazla Desteğe İhtiyaç 

Duyuyor 

Avrupa'nın önde gelen gıda inovasyonu girişimi EIT 

Food ve bağımsız denetim firmaları Deloitte ve 

Lantern arasındaki ortak bir girişimin sonuçları olan 

iki yeni “Gıda Öngörü Analizi” raporundan elde 

edilen sonuçlar ışığında, paydaşlar tarım sektöründeki 

daha küçük oyuncular için daha fazla destek talep 

etmektedir. 

COVID-19'un Güney, Orta ve Doğu Avrupa'daki 

(CEE) tarımsal gıda sistemlerini nasıl etkilediğine dair 

önemli bilgiler sunan raporlar, her bölgenin 

özelliklerine ve her bir bölgedeki krizden kaynaklanan 

fırsatları en üst düzeye çıkarmanın yollarına ışık 

tutmaktadır. 

Her iki rapor da tarımsal gıda sektörünün 

dayanıklılığını dönüştürmek ve artırmak için 

yenilikçiliğe duyulan ihtiyacın altını çizerek, 

dijitalleşme ihtiyacını net bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

 

https://www.reuters.com/article/idUSL8N2HY3TS
https://ukragroconsult.com/en/news/china-receives-first-ever-u-s-rice-shipment/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIT Food South'un direktörü Begoña Pérez Villarreal, 

raporun lansman etkinliği sırasında, "Tüm krizler fırsat 

verir" demiş ve yenilikçi çözümlere yatırım yapma 

ihtiyacının "her zamankinden daha belirgin" olduğunu 

vurgulamıştır.  

Ancak bu fırsatlardan yararlanmak, finansman bulmakta 

zorlanabilecek KOBİ'ler için ayrı bir zorluktur. “Kamu 

yatırımı ile ilgili olarak, fırsatlar olduğunu ve ortaya 

çıkacaklarını biliyoruz, ancak küçük işletmelerin bu 

fonlara nasıl erişebileceği konusunda biraz endişe var” 

demiştir. (Euractiv, 08.11.2020) 

Brezilya ABD'den GDO’lu Soya Fasulyesi 

İthalatını Kolaylaştıran Düzenleme Yaptı 

Brezilya Tarım Bakanlığı, ABD'den genetiği değiştirilmiş 

soya fasulyesi ithalatını kolaylaştıran bir yönetmelik 

yayınlamıştır. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlemenin 

"Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da onaylanan 

genetiği değiştirilmiş vakaların eşdeğerliğini tanıyarak" 

ABD'den yapılacak tahıl ithalatına yasal güvenlik 

sağladığı belirtilmiştir. 

Brezilya, dünyanın en büyük soya fasulyesi ihracatçısıdır, 

ancak bu yıl en büyük ihraç pazarı olan Çin'e çok büyük 

miktarda ihracat yapması, yurtiçi arz sıkıntısına neden 

olmuştur.  

Bu durum, Brezilya'da hayvan yetiştiriciliği ve et 

paketleme işletmeleri için yem fiyatlarının yükselmesine 

neden olmuş ve gıda fiyatlarının enflasyonuna katkıda 

bulunmuştur. (Reuters, 08.11.2020) 

Kuş Gribi Nedeniyle Güney Kore ve 

Tayvan İngiltere’den Canlı Kümes 

Hayvanı ve Kanatlı Eti İthalatını 

Yasakladı 

İngiltere’de Cheshire, Frodsham'daki bir çiftlikte kuş 

gribi vakaları tespit edildikten sonra 13 bin kanatlı itlaf 

edilmiştir. 

Kuş gribi nedeniyle,  Güney Kore İngiltere'den kümes 

hayvanı ürünleri ithalatını yasaklamıştır. Benzer şekilde 

Tayvan da İngiltere’den canlı kümes hayvanı ithalatını 

engellemek için harekete geçmiştir. 

 

 

Güney Kore'nin yasağı, İngiltere'de kuş gribinden 

etkilenen bölgeden tüm kuş ve kümes hayvanı 

ürünlerinin ithalatını kapsamaktadır. 

Tayvan’daki yasağın ise esas olarak İngiltere'den canlı 

kuş tedarik eden ithalatçıları etkilemesi 

beklenmektedir. (Poultry Site, 10.11.2020) 
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https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agri-smes-need-extra-helping-hand-to-benefit-from-post-covid-opportunities/
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27M1LW
https://www.thepoultrysite.com/news/2020/11/south-korea-and-taiwan-ban-uk-poultry-imports-on-bird-flu-fears


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE 

Yeşil Finans, Çin’in Düşük Karbon 

Emisyonlarına Geçişini Desteklemek İçin 

Genişliyor 

Fitch Ratings tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 

Çin'deki yeşil finans piyasasının, ülkenin 2060 yılına 

kadar karbon nötrlüğünü sağlama taahhüdünü 

gerçekleştirmenin bir yolu olarak genişlemeye hazır 

olduğunu belirtiyor. 

"Yeşil Finans, Çin’in Düşük Karbon Emisyonlarına 

Geçişini Desteklemek İçin Genişliyor" başlıklı rapor, 

COVID-19 salgınına rağmen, Çin'deki yeşil finans 

pazarını geliştirmeye yönelik politikaların ve teşviklerin 

ortaya çıkmaya devam ettiğini tespit etmiştir. Mali 

düzenleyiciler, Çin’in 14. Beş Yıllık Planındaki yatırım 

ve finansman araçları yoluyla iklim değişikliğini ele 

almak için politika hedefleri belirlediler. Politika 

yapıcılar ulusal bir çerçeve oluşturmak için bölgesel yeşil 

finans pilot programlarından ders aldıkça daha fazla 

girişim duyurulacaktır. 

Yeşil tahvil piyasası, belirli projelerin uygunluğu ve 

genel işletme sermayesine tahsis edilmesine izin verilen 

gelir payı gibi yaygın olarak kabul edilen küresel 

standartlardan farklı yerel yönergelere dayalı olarak 

işlemektedir. 

Çin Halk Bankası'nın 2020'deki yönergeleri, uygun 

projelerdeki boşluğu azaltmıştır. Pazarlarını yabancı 

yatırımcılara açma arzusunun daha fazla 

standardizasyonu teşvik etmesi beklenmektedir. 

Bankalar, hem yeşil enstrüman ihraç edenler hem de 

sahipleri olarak Çin’in yeşil tahvil piyasasında dünyadaki 

diğer piyasalardan daha büyük bir rol oynamaktadır. Bu 

kısmen, yeşil finans sisteminin gelişiminin başlarında 

krediyi genişletmedeki rollerinden kaynaklamakta ve bu 

kredi daha sonra yeşil tahviller yoluyla yeniden finanse 

edilmektedir. (Earth, 10.11.2020) 
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DİJİTAL TİCARET 

Britanyalı Çevrimiçi Perakendeciler 

Gelecek Hakkında "Meydan Okurcasına 

İyimser" 

Sınır ötesi e-ticaret çözümleri sağlayıcısı Global-e 

tarafından yaptırılan yeni araştırmaya göre, temel ihtiyaç 

olmayan ürünlerin çevrimiçi perakendecileri, tatil sezonu 

satışlarıyla ilgili büyük endişelere rağmen işlerinin 

geleceği konusunda meydan okurcasına iyimserler. 

Birleşik Krallık'ın birçok bölgesi daha sıkı karantina 

kısıtlamaları altında olmasına rağmen, ankete katılanların 

yaklaşık üçte ikisi (yüzde 67) işlerinin geleceğine 

güveniyor ve Ekim 2020 itibariyle yarısından fazlası 

(yüzde 51) pandeminin patlak vermesinden bu yana 

yurtiçi satışlarında büyüme gördü. 

Ancak ankete katılan 200 Britanyalı perakendecinin 

yüzde 62'si, 4. çeyrek satışlarının Covid-19'un etkisinden 

kurtulmak için yeterli olmayacağına dair endişelerini dile 

getirdi. Yüzde 70, bu yıl dördüncü çeyrekteki tatil sezonu 

satışlarının işleri için bir önceki yıla göre daha önemli 

olduğuna inanırken, yüzde 67'si bunun "işleri için hayati 

önemde" olacağını kabul ediyor. Sonuç olarak, yüzde 

68'i önceki yıllara göre bu yıl daha erken indirim 

yapmaya başlamayı planlıyor.  

Araştırma ayrıca, ankete katılan tüm Britanyalı 

perakendecilerin yüzde 63'ünün ikinci bir karantinanın 

zarar verici olacağına inandığını da ekledi. İlk karantina 

fiziksel mağazaları kapanmaya zorlarken, e-ticaret 

Britanyalı perakendecilerinin yüzde 69'u için bir 

"cankurtaran kanalı" oldu ve sonuç olarak yüzde 63'ü e-

ticarete daha fazla yatırım yaptı. Uluslararası satış yapan 

perakendecilerin yaklaşık yarısı (yüzde 44) pandeminin 

başlangıcından bu yana uluslararası pazarlarda pozitif 

büyüme gördü ve üçte ikiden fazlası (yüzde 69) şu anda 

uluslararası e-ticaretin işlerinde daha önemli hale 

gelmesini bekliyor.  

Global-e'nin kurucu ortağı ve pazarlama müdürü Nir 

Debbi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Küresel 

salgın, şüphesiz perakende sektöründe şok dalgaları 

yarattı ve pek çok kişi toplu mağaza kapanışları 

nedeniyle e-ticaret kanallarını bir cankurtaran olarak 

görüyor. Ancak, dünya çapında çevrimiçi alışverişe 

doğru hızla geçiş, herkese eşit derecede fayda 

sağlamıyor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların sadece yüzde 27'si Brexit'i büyük bir 

endişe olarak görürken, Covid-19'un ikinci dalgası ve 

İngiltere'deki mevcut karantina ise katılımcıların 

neredeyse yarısı (yüzde 48) tarafından en büyük 

endişe kaynağı oldu. 

Bununla birlikte, ankete katılanların yüzde 66'sı, 

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) tüketicilere 

satılan ürünler için tarifeler uygulanmasının AB'ye 

yapılan satışları olumsuz etkileyeceğinden endişe 

duyuyor. . (fashionunited.uk, 09.11.2020) 

Birleşik Krallık'ta Tatil Sezonu 

Müşterileri Bu Yıl Dijitale Yönelecek 

Dijital perakendecilik önümüzdeki tatil sezonunda 

Birleşik Krallık'taki alışveriş eğilimleri üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olacak.  

Bu yıl e-ticaret tüm tatil sezonu harcamalarının 

neredeyse üçte birini oluşturacak ve bugüne kadarki 

en büyük payı olacak.  

23 Mart'tan itibaren 12 hafta boyunca Hükümet, katı 

kapanma önlemlerinin bir parçası olarak Birleşik 

Krallık’taki temel ihtiyaç olmayan ürün perakende 

mağazalarını kapattı.  

Marketten veya ilaçlardan başka bir şey satın almak 

isteyen tüketiciler bunu mağazalarda yapamadı. 

Karantina tedbirleri 15 Haziran'da hafiflediğinde bile, 

Birleşik Krallık cadde mağazalarında işler normalden 

çok uzaktı. Sosyal mesafe önlemleri, mağazalardaki 

ziyaretçi sayısının sınırlı olması anlamına geliyordu. 

Mağaza içi maske takmak kesinlikle zorunluydu. 

Tıbbi sorunları olan nüfusun büyük bir kısmına evde 

kalmaları tavsiye edilirken, diğerleri fiziksel 

alışverişten tamamen kaçınmak için tedbirler aldı. 

Mağaza içi alışverişle ilgili bu sorunlar ve endişeler 

Noel için durmayacak ve bu nedenle çevrimiçi 

alışveriş mevsimsel talebin baskısını alacaktır. Bu 

arada, Kasım boyunca başka bir karantinanın ek 

ivmesi bu dijital trendi daha da körükleyecektir. 

Bu yıl, perakende e-ticaret tatil sezonu satışları geçen 

yıla göre % 16,7 artışla 28.51 milyar sterline (36.38 

milyar dolar) ulaşacak ve 2020'deki toplam Birleşik 

Krallık tatil sezonu satışlarının % 32,2'sini 

oluşturacak.  
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Fiziki mağaza tatil sezonu satışları ise % 19 düşüşle 

60.04 milyar sterlin (76.63 milyar $) olacak. Mağaza içi 

satışlar, toplam tatil sezonu satışlarının üçte ikisinden 

biraz fazlasını oluşturacak ve geçen yılki satışların dörtte 

üçüne ve 2016'daki satışların % 81,6'sına düşecek. 

Cadde mağazaları, bu yıl tatil sezonu alışverişi için evden 

dışarı çıkan tüketiciler için - izin verildiğinde- kesinlikle 

çok farklı görünecek. Local Data Company (LDC) ve 

PwC UK'den alınan verilere göre, Birleşik Krallık'ta 

2020 yılının ilk yarısında rekor sayıda (11.120)  mağaza 

kapanması yaşandı. Bu dönemde 5.119 mağaza 

açılmasına rağmen, net azalış (6.001 mağaza) 2019'un ilk 

yarısındaki (3.509 mağaza) düşüşün neredeyse iki katını 

temsil ediyor. 

31 Ekim'de hükümet, 5 Kasım'dan ayın sonuna kadar 

sürecek ülke çapında başka bir karantinaya geçileceğini 

duyurdu. Kısıtlamalar önceki karantinadaki kadar sıkı 

olmasa da temel ihtiyaç ürünü olmayan tüm 

perakendecilerin kapılarını bir kez daha kapatmaları 

gerekecek. (emarketer, 10.11.2020) 
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