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ABD 

ABD'de ISM İmalat Endeksi 2018’den Bu 

Yana En Yüksek Değerinde 

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat 

endeksi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya 

göre 3,2 puan artarak 60,7 değerine yükseldi. Endeksin 

50 değerinin üzerinde gerçekleşmesi, büyümeyi işaret 

etmektedir. Aralık ayında açıklanan endeks, Bloomberg 

anketine katılan bütün tahminlerin üzerinde yer aldı. Bu 

dönemde, imalat sanayinin 18 alt sektöründen 16'sı 

büyüme kaydederken, sadece 2 alt sektör küçülme 

gösterdi. Alt endekslerden biri olan yeni siparişler ise 

67,9 seviyesinde açıklanarak, Ocak 2004’den sonraki en 

yüksek değerine ulaştı. (Bloomberg, 05.01.2021) 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/u-s-manufacturing-gauge-expands-at-fastest-pace-since-2018


 

 

 

 

 
 

 

 

 

SANAYİ 

Avro Bölgesinin İmalat Sektörü PMI 

Endeksi 2020 Yılını 55.2 Puanla Kapattı 

IHS Markit tarafından hazırlanan Aralık ayı Avro 

Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 4 Aralık 

2020 pazartesi günü açıklandı. Açıklanan imalat sektörü 

PMI endeksi verilerine göre, Avro Bölgesindeki fabrika 

üretim faaliyetleri 2018 yılının ortasından bu yana en 

yüksek seviyeye yükseldi ve pandeminin bölge 

ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin yılın ilk yarısı 

ile kıyaslandığında hızını bir hayli kaybetmiş olduğu 

belirtildi. 

Endeks verilerine bakıldığında, imalat sektöründe 

yaşanan yüksek performansa yine Almanya’nın öncülük 

ettiği ve pandemi nedeniyle ağır yara alan hizmet 

sektörünün aksine, fabrikaların büyük ölçüde açık ve 

faaliyette olduğu görüldü. Aralık ayı imalat sektörü nihai 

PMI endeksi 55.2 puan olarak gerçekleşti. Endeks, ayın 

ortasındaki ön okuma değeri olan 55.5 puanın altında 

kalsa da, Kasım ayında ölçülen 53.8 puanın üzerine 

çıkmayı başardı. 

IHS Markit baş ekonomisti Chris Williamson, 2020 

yılının ilk çeyreğinde bölge ekonomisinin pandemi 

nedeniyle bu güne kadar görülmedik ölçüde bir düşüş 

yaşadığını fakat şu anki mevcut verilere bakıldığında bu 

olumsuz etkilerin imalat sektörünün dirençli duruşu 

sayesinde dördüncü çeyrek itibarıyla etkisini yitirmiş 

göründüğünü söyledi. 

Açıklanan diğer verilere göre, özellikle Alman mallarına 

olan talebin güçlendiği ve fabrikaların yeni sipariş 

miktarlarının da arttığı bildirildi. Ancak, fabrika 

siparişlerinin büyük bir hızla artmasına karşın, istihdam 

miktarının azalmaya devam ettiği belirtildi. İstihdam 

azalmaya devam etmekle birlikte, işsizlik hızının geçen 

aya göre bir miktar düştüğü ve Kasım ayında 48.7 olan 

istihdam endeksinin Aralık ayında 49.2’ye yükseldiği 

açıklandı. (Reuters, 04.01.2021) 

2020 Yılında Norveç’te Elektrikli 

Araçların Pazar Payı %54’e Ulaştı 

Norveç Karayolları Federasyonu’nun 5 Aralık 2021 Salı 

günü açıkladığı verilere göre, 2020 yılında ülkedeki 

elektrikli araç satışları petrol, dizel ve hibrit araç 

satışlarından fazla oldu.  

 

 

Açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene Norveç’te 

elektrikli araçların toplam satışlar içerisindeki payı 

%54.3’e ulaşarak bir dünya rekoruna imza atıldı. 

Bundan yaklaşık on sene önce elektrikli araçların 

pazar payı sadece %1 iken, bu oran 2019 yılında 

%42.4’e ulaşmıştı. 

Norveç petrol üreten ülkeler arasında yer almasına 

karşın, fosil yakıtlı araçların aksine elektrikli araç 

satışlarını vergiden muaf tutuyor ve 2025 yılı 

itibarıyla fosil yakıtlı araç satışlarının yasaklandığı ilk 

ülke olmayı hedefliyor. 

Yakın gelecekte fosil yakıtlı ve içten yanmalı 

motorların artık yer almayacağı bir dünyaya ayak 

uydurmaya çalışan otomotiv firmaları açısından 

Norveç bir yandan adeta laboratuvar görevi yaparken, 

diğer yandan da üretici firmalar açısından önemli bir 

rekabetçi pazar haline gelmiş bulunuyor. 

Norveç’te daha önceki yıllarda elektrikli araç satışları 

zaman zaman aylık bazda %50 oranının üzerine 

çıkmştı. 2020 yılı ise ilk kez elektrikli araçların yıllık 

bazda pazar payına hakim olmasına sahne oldu. 

Federasyon tarafından yayınlanan verilere göre, 

elektrikli araç satışları geçen yılın son aylarına doğru 

hızlanarak Aralık ayında %66.7 gibi rekor bir pazar 

payına ulaştı. (Reuters, 05.01.2021) 

İngiltere’de Otomobil Satışları 2021 

Yılında %30 Azaldı 

İngiltere Motorlu Araç Üreticileri Birliği (SMMT), 

otomotiv sektörüne ilişkin 2020 yılı verilerini 6 Aralık 

Çarşamba günü açıkladı. 

Açıklanan verilere göre İngiltere’de otomobil satışları 

koronavirüs salgını ve buna bağlı kapanmalar 

nedeniyle 2020 yılında %30 oranında azalarak, tarihi 

rekor seviyelere geriledi. 

2020 yılında toplam otomobil talebinin 1.63 milyon 

adette kaldığı ve en sert düşüşün kapanmanın 

başladığı Nisan ayında %97 oranında gerçekleştiği 

belirtildi. 

İngiltere’de otomobil satışlarında aylık bazda %90’ın 

üzerindeki bir düşüş en son 1943 yılında yaşanmıştı. 

Yıllık bazda yaşanan %30’luk kayıp ise İngiltere’nin 

2020 yılındaki otomobil satışlarını 1992 yılındaki 

seviyeye gerilemiş oldu. 
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https://www.reuters.com/article/idUSKBN2990UG
https://www.reuters.com/article/idUSL8N2JG1NL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 yılında dizel otomobil satışları yarıdan fazla 

azalırken, toplam satış miktarının %30’unu elektrikli ve 

hibrit otomobillerin oluşturduğu açıklandı. 

İngiltere’de otomotiv sektörünün en fazla endişe ettiği 

konu, Brexit’in anlaşmasız gerçekleşmesiydi. Anlaşma 

sağlanması ile birlikte sektör gümrük tarifelerinden 

kurtuldu fakat virüsün İngiltere’de tekrar hızla yayılmaya 

başlaması ve yeni kapanmaların uygulamaya koyulması 

nedeniyle 2021 yılı beklentileri iyimser olmaktan 

uzaklaşmaya başladı. 

SMMT tarafından yapılan açıklamada, otomobil 

satışlarının 2021 yılında da 2 milyon adedin altında 

kalmasını bekledikleri ve özellikle Mart ayındaki 

satışların yıllık performans açısından kritik bir gösterge 

oluşturacağı belirtildi. (Reuters, 06.01.2021) 

ABD’de Kasım Ayı Fabrika Siparişleri 

Beklentilerin Üzerinde Arttı 

6 Aralık 2021 Çarşamba günü ABD Ticaret Bakanlığı 

tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında fabrika 

siparişleri beklenenin üzerinde bir artış gösterdi ve 

makine ve teçhizat alımı benzeri sermaye yatırımlarının 

da büyüdüğü bildirildi. 

Açıklanan verilerde Ekim ayındaki %1.3’lük artışın 

ardından, Kasım ayında da fabrika siparişlerinin %1 

oranında arttığı belirtildi. 

Reuters Ajansının ekonomistler arasında yaptığı ankette 

ortalama tahmin, siparişlerin %0.7 oranında artacağı 

yönünde şekillenmişti. 

Kasım ayındaki fabrika sipariş verilerine yıllık bazda 

bakıldığında ise, %7.3 oranında bir gerileme olduğu 

gözlemlendi. 

ABD ekonomisinin %11.9’unu oluşturan imalat 

sektörünün, virüs salgını sürecinde piyasadaki talebin 

hizmetlerden çok mallara doğru kayması sebebiyle 

gücünü nispeten koruduğu belirtiliyor. 

Geçtiğimiz Salı günü Tedarik Yönetimi Enstitüsü 

tarafından yapılan bir açıklamada da, Aralık ayında ülke 

genelindeki fabrika faaliyetlerinin 2018 yılının Ağustos 

ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği belirtildi. 

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında, 

savunma sanayi dışındaki sermaye mallarına gelen yeni 

siparişlerin Kasım ayında %0.5 oranında arttığı bildirildi. 

 

GSYİH raporlarında teçhizat harcamaları kalemini 

oluşturan çekirdek sermaye malları üretiminin de 

%0.5 arttığı açıklandı. Bu kalem, Ekim ayında da 

%0.4 oranında artmıştı. 

2019 yılının Haziran ayından beri sürekli gerilemeye 

devam eden makine ve teçhizat harcamaları da yılın 

son çeyreği itibarıyla tekrar toparlanarak yükseliş 

seyrine girdi.  

Temmuz ile Eylül ayları arasındaki üçüncü çeyrek 

dönemin ekonomik büyüme oranı %33.4 oldu. Nisan 

ile Haziran ayları arasındaki bir önceki üç aylık 

dönem içinde ise ekonomi %31.4 oranında daralmış 

ve 1947 yılından bu güne kadar yaşanan en büyük 

ölçekli kayıp olarak kayıtlara geçmişti. (Reuters, 

06.01.2021) 
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-autos/uk-lockdown-causes-biggest-drop-in-new-car-sales-since-world-war-two-idUSKBN29B02Q
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-manufacturing/u-s-factory-orders-beat-expectations-in-november-idUSKBN29B20G


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADENCİLİK 

2020 Ocak-Ekim Döneminde Kalay 

Piyasası Açık Verdi 

Dünya Metal İstatistikleri Bürosu, kalay piyasasının 

Ocak-Ekim 2020 döneminde 18,7 kiloton (1 kiloton 1000 

tona eşittir.) açık verdiğini ve söz konusu dönemde son 

işlem tarihi teslimatlarının (Ocak-Ekim 2020 dönemi 

sonrasına yönelik teslimatlar anlamında) olmadığını 

açıkladı. Çin’deki kalay istemi, Şanghay borsasına 

bildirilen stoklar göz önüne alınarak görünür temelde 

hesaplanmakta. Bildirilmiş olan toplam stoklar 2019 yılı 

sonuna göre 8,2 kiloton daha düşüktü. İstem, görünür 

temele dayanarak ölçülürken ulusal düzeyde uygulanmış 

olan kısıtlamaların (Korona virüsü küresel salgını 

nedeniyle uygulanmış olan kısıtlamalar) tam etkilerinin 

alım satım istatistiklerine tümüyle yansıtılmamış olması 

olasıdır. 

Küresel olarak rapor edilen rafine kalay üretimi, 2019 yılı 

Ocak-Ekim dönemi üretim toplamına göre 11,7 kiloton 

azaldı. Çin’in görünür istemi, 2019 yılının aynı dönemine 

göre %16,5 oranında daha yüksekti. 

Ocak-Ekim 2020 döneminde küresel kalay istemi, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 oranında daha 

yüksek olarak 317,1 kiloton idi. Japonya’nın istemi, 

Ocak-Ekim 2019 dönemi toplamına göre %21 oranında 

azalarak 16,9 kiloton oldu. 

Ekim 2020’de rafine üretim 31,9 kiloton olurken tüketim 

32,4 kiloton olarak gerçekleşti. (steelguru, 04.01.2021)    

Endonezya, 2021'de 550 Milyon Ton 

Kömür Üretimi Hedefliyor 

Endonezya Enerji Bakanlığı’nın kömürden sorumlu 

müdürü Sujatmiko, “Yıl sonunda 550 milyon ton olan 

yıllık kömür üretimi hedefimize yaklaşacağımızı 

umuyoruz. Enerji Bakanlığı, 2021 yılı için kömür üretim 

hedefini 2020 hedefindeki rakamı değiştirmeden 550 

milyon ton olarak belirliyor.” açıklamasını yaptı.  

10 Aralık 2020 tarihine kadar Endonezya'nın kömür 

üretimi 514,2 milyon ton, kömür satışları 472,33 milyon 

ton olarak gerçekleşti. (steelguru, 04.01.2021) 

 

Çin'in Alüminyum Üretimi En Yüksek 

Hızında 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan en son 

verilere göre, güçlü istemden ve metal fiyatlarının 

yüksek olmasından yararlanmak üzere daha yüksek 

oranda eritme kapasitesinin devreye girmesiyle Çin'in 

birincil alüminyum üretimi Kasım ayında günlük 

üretim rekoru kırdı. 2020 yılı Kasım ayında üretim 

rakamı 3,18 milyon ton olarak gerçekleşti, söz konusu 

rakam bir yıl öncesine göre %8,7 oranında artışa ama 

diğer yandan Ekim ayının rekor üretim rakamı olan 

3,2 milyon ton üretim rakamına göre %0,6 oranında 

düşüşe karşılık geliyor. 2020 yılının 11 ayında ülkenin 

ulusal alüminyum üretim rakamı, 2018 yılının tümüne 

ait tam yıl rekorunu geçme yolunda %4 oranında 

artışla 33,82 milyon tona ulaştı. 

Çin'deki alüminyum fiyatları, stok azalışları sürerken 

2 Aralık'ta son dokuz yılın en yüksek düzeyi olan 

16.925 Yuan'a ulaşmadan önce Kasım ayında %15 

oranında yükseldi. Güçlü kar oranları, ülkedeki 

alüminyum eritme tesislerini, olanaklarının elverdiği 

ölçüde çok metal üretimine teşvik ediyor. (steelguru, 

04.01.2021) 
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https://www.steelguru.com/metals/tin-market-records-deficit-in-january-to-october-2020
https://www.steelguru.com/coal/indonesia-targeting-550-million-tonne-coal-in-2021
https://www.steelguru.com/metals/chinese-aluminium-production-in-top-gear


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERJİ 

Akfen Yenilenebilir Elektrik Üretimi %45 

Arttı 

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2020 yılında elektrik 

üretiminin, bir yıl önceye göre %45 oranında artış 

gösterdiğini açıkladı. 

Sahip olduğu kurulu gücün tamamı yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı şirket tarafından yapılan açıklamaya 

göre şirketin rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santrallere 

dayalı kurulu gücü 2020 yılında 706 MW’a ulaştı. 

Şirketin 2019’da 1.893 Gigavat-saat (GWh) olarak 

gerçekleşen elektrik üretimi 2020 yılında ise %45 

oranında artış ile 1.730 GWh oldu. (yesilekonomi, 

02.01.2021) 

Asgari Elektrik Tüketiminde Aylık Fatura 

20 TL Arttı 

JElektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik tarifeleri 

üzerinde yapılan son değişiklikler ile ilgili bir açıklama 

yayınladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 

yapılan son güncelleme ile abone gruplarının alçak 

gerilim veya orta gerilim bağlantısına göre enerji 

bedellerinin % 1,25 ile 4,36 oranında, tüm abone grupları 

için dağıtım bedellerinin ise %16,04 oranında artırıldığı 

bildirilen açıklamada, bu artış ile elektrik tüketicilerinin 

fatura tutarlarının bir önceki döneme göre %6,2; 

2020’nin aynı dönemine göre ise %12,3 oranında artış 

göstereceği kaydedildi. 

Açıklamada artış sonrasında geçen yılın aynı döneminde 

163,4 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari yaşam 

koşullarındaki elektrik faturasının, 20 TL artış ile 183,4 

TL’ye yükseldiğine de dikkat çekildi. (yesilekonomi, 

02.01.2021) 

Eurus Enerji'nin Tayvan'daki İlk Güneş 

Enerjisi Santrali 

Japonya'nın önde gelen yenilenebilir enerji şirketi Eurus 

Enerji Grubu (Japonya'nın rüzgar ve güneş santralleri 

kuran ve işleten çok uluslu yeşil enerji şirketi olan Eurus 

Enerji’nin merkez ofisi başkent Tokyo'dadır.) 

Tayvan'daki ilk güneş enerjisi santrali projesinin ticari 

faaliyete başladığını duyurdu. 

 

 

Söz konusu faaliyetin başlamasıyla birlikte Eurus, şu 

anda yerküre çapında 15 ülkede enerji santrali işleten 

ya da inşa eden şirket durumuna geldi. Santral, 

Tayvan'ın güneyindeki Pingtung bölgesinde yer 

alırken enerji üretimi için santrale URE Co. Ltd. 

(United Renewable Energy-URE Co. Ltd., Tayvan'ın 

en büyük yerkürenin ise başta gelen güneş paneli 

üreticisi şirket olup şirketin merkez ofisi Tayvan'ın 

Hsinchu kentindedir.) tarafından üretilen güneş 

panelleri yerleştirildi. Üretim çıktısı 1985 kilovat olup 

ticari faaliyetler Aralık 2020'de başladı. 

Tayvanlı yenilenebilir enerji üreticisi W Enerji 

Yatırım Ortaklığı tarafından geliştirilen projede 

Eurus, proje için kurulmuş şirket olan Helios Yeşil 

Enerji Şirketi'nin %40 oranında payına yatırım 

koyacak. 

Tayvan yönetimi, yenilenebilir enerjinin payını 2025 

yılına kadar %20'ye çıkarmak üzere bir hedef 

belirledi, ayrıca yönetim, yenilenebilir enerjinin 

tanınırlığını genişletmek için bir tarife garantisinin 

benimsenmesi gibi yenilenebilir enerji kullanımına 

yönelik etkin çabalar göstermeye devam 

ediyor. (steelguru, 06.01.2021) 
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https://yesilekonomi.com/akfen-yenilenebilirin-elektrik-uretimi-yuzde-45-artti/
https://yesilekonomi.com/asgari-elektrik-tuketiminde-aylik-fatura-20-tl-artti/
https://www.steelguru.com/power/eurus-energys-first-photovoltaic-power-plant-in-taiwan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM 

Çin Yerli Ete Yöneliyor 

China's Global Times gazetesinin haberine göre, daha 

fazla tüketici ve restoran işletmecisinin ithalat yerine 

yerel olarak üretilen eti seçmesiyle et fiyatları 

artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un gıda 

kaynaklı bulaşma konusunda sınırlı kanıt bulunduğunu 

belirtmesine rağmen, Çinli tüketiciler domuz eti, tavuk ve 

sığır etini yerli çiftliklerden ithal soğuk zincir 

ürünlerinden daha güvenli olarak görmektedir. 

Çin’in et ithalatı son aylarda yavaşlamıştır. Çin Genel 

Gümrük İdaresi'nden alınan veriler, Kasım ayındaki sığır 

ve domuz eti ithalatının Temmuz ayındaki ithalat 

hacimlerinden neredeyse yüzde 70 daha düşük olduğunu 

göstermektedir. 

Koronavirüs salgını başladığından beri, sığır eti, domuz 

eti ve kümes hayvanları gibi çok sayıda soğuk zincir 

ürünü, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 

için test yapılmıştır. Test sonuçları Brezilya, Hindistan, 

Rusya ve Ekvador'dan et ithalatını yavaşlatmış ve geçici 

olarak durdurmuştur. Şimdiye kadar, yalnızca bir Çin eti 

sevkiyatının testi pozitif çıkmıştır. (thecattlesite, 

04.01.2021) 

Çin, Mısır Ekimini Artırıyor 

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian yaptığı 

açıklamada, artan gıda arz açığı nedeniyle Çin'in bu yıl 

ana tahıl bölgelerinde mısır ekilen alanı artıracağını ifade 

etmiştir.  

Mısır ekili alanlardaki artışın gıda güvenliğini sağlamaya 

yönelik kapsamlı bir planın parçası olduğunu belirtmiştir.  

Tang, Pazar günü Xinhua Haber Ajansı ile yaptığı 

röportajda, yetkililerin kuzeydoğudaki mısır ekim 

alanının yanı sıra, Sarı, Huai ve Hai nehirlerinin 

çevresindeki ekili alanların genişletilmesine de 

odaklanacağını söylemiştir.  

Söz konusu uygulama, bir zamanlar devasa büyüklükteki 

geçici rezervlerinin müzayedelerde neredeyse 

boşaltmasının ardından Çin'in mısır fiyatlarının rekor 

seviyelere yükselmesi nedeniyle yürürlüğe konulmuştur. 

İthalatçılar, ülkedeki arz açığını kapatmak için rekor 

hacimde tahıl ithal etmişlerdir. 

 

Shengda Futures'ın kıdemli analisti Meng Jinhui, "bu 

önlemlerle mısır ekimi ve üretiminin toparlanıp 

artması beklenirken, mısır fiyatları muhtemelen 

önümüzdeki birkaç yıl içinde düşecek." demiştir. 

Çin, devlet stoklarını azaltmak ve soya fasulyesi gibi 

diğer mahsullerin üretimini artırmak için son birkaç 

yıldır mısır ekimini azaltmıştı. (reuters, 04.01.2021) 
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DİJİTAL TİCARET 

Meksika: E-ticaret 2020'de büyük 

kazanan oldu; satışların %30'un üzerinde 

artması bekleniyor 

Meksika ekonomisi, koronavirüs salgını ve buna bağlı 

kısıtlamalardan önemli bir darbe aldı, ancak 2020'de 

kazanan e-ticaret oldu. 

Statista tarafından Kasım ayında yayınlanan bir rapora 

göre, çevrimiçi satışların 2020'de 18,8 milyar ABD 

dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Rakam, Meksika'da 

2019 yılındaki 14,26 milyar dolarlık e-ticaret 

satışlarından neredeyse %32 daha yüksek seviyede 

bulunuyor. 

Statista'ya göre, elektronik ve medya harcamalarının 

2020'de 5,88 milyar dolar ile toplam e-ticaret 

harcamasının neredeyse üçte biri olacağı tahmin ediliyor. 

Statista ayrıca, 2020'de, bir önceki yıla göre %8,8'lik bir 

artışla toplam 50,7 milyon Meksikalı'nın çevrimiçi 

alışveriş yapmış olacağını tahmin etti. 

2019 yılında %36,5 olan pazar penetrasyonunun ise 

2020’de nüfusun % 39,3'ü olacağı tahmin ediliyor. 

E-ticaret konusunda uzmanlaşmış bir pazarlama ajansı 

olan Triciclo'nun kurucularından biri, pandemi sırasında 

sektördeki büyümenin iki yıllık bir süre boyunca 

beklenene eşdeğer olduğunu söyledi. 

Renata Raya, bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

toplam satışlarının %500'e kadar arttığını söyledi. 

"Fiziksel mağazası olanlar e-ticaret dünyasına girmeye 

mecbur kaldı" dedi. "Ayrıca zaten çevrimiçi satış yapan 

müşterilerimiz var ve onlar için de büyüme çok dikkat 

çekiciydi". 

Bir e-ticaret web sitesi oluşturma platformu olan 

Magento Commerce'in kurumsal satış müdürü, fiziksel 

mağazalarda alışveriş yapmak artık insanların sağlığı için 

bir tehdit oluşturmadığında bile çevrimiçi satışların 

artmaya devam edeceğini ifade etti. 

Mario Juárez, "Birçok insanın evde olmaktan bıktığı 

doğru olsa da birçok insan da çevrimiçi alışverişin 

rahatlığını fark etti" dedi.  Magento tarafından 

değerlendirilen şirketler, çevrimiçi satışlarının %300 ile 

%400 arasında arttığını gördü.  

 

Raya gibi, Juárez’de salgının Meksika'daki e-ticaret 

büyümesini hızlandırdığını ve sektörü kısa zamanda, 

on yılda ulaşacağı bir konuma getirdiğini iddia etti. 

Ancak 2020'deki büyümeye rağmen, her iki şirket 

temsilcisi de güvenlik endişelerinin ve lojistik 

zorlukların e-ticaret sektöründeki kısıtlamalar 

arasında olduğuna inanıyor. (Mexico News Daily, 

04.01.2021) 
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