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Ekonomisi değişim ve piyasa oynaklığı ile şekillenen bir 
toplumda, World Footwear önümüzdeki birkaç yıl içinde 
dünyamızı etkileyecek trendlere dayalı bir yansıma sunmaktadır. 
Bu çalışmada; ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel 
eğilimler hakkında bazı görüşler sunulmakta ve bunların etkileri 
yalnızca küresel bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda özellikle 
ayakkabı endüstrisindeki etkilere odaklanılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Footwear Consumer 2030  
Bu raporun hedefi, dünyanın 
ekonomik veya politik açıdan 
nasıl bir performans 
göstereceğini tahmin etmek 
değildir ve bu tür eğilimlerin 
endüstriyel çıktı veya 
ekonomik büyüme açısından 
etkisini ölçmek de rapor 
sonunda beklenmemektedir. 
Jeopolitik güç kaymaları 
üzerinde düşünmemekle 
birlikte raporun amacı kamu 
harcamalarının veya hükümet 
politikalarının izleyeceği yönü 
tahmin etmek değildir. Amaç, 
herhangi bir türde sayısal 
tahmin sunmak değil, ancak 
önümüzdeki on yıllarda daha 
fazla ivme kazanma 
potansiyeline sahip 
olduklarına inanılan mevcut 
eğilimleri belirlemektir.  

Küreselleşme, yaş ve büyüyen 
orta sınıf gibi konulara 
odaklanılacak olup bu 
eğilimlerin yadsınamaz etkileri 
değerlendirilecektir. Bu tür 
eğilimlerin ürünlerin 
geliştirilme, ticarileştirilme ve 
kullanılma biçimlerinde güçlü 
bir etkisi olacağına 
inanılmaktadır. Tüm bu 
değişimler, bilgiye erişimin 
daha demokratik hale 
geldiği ve dünyanın her 
yerindeki tüketicilerin aynı 
mesajlar, görüntüler ve 
bilgilerle iletişim kurduğu 
küresel bir ekonomide 
gerçekleşecektir. Teknoloji 
hızla gelişiyor ve internete 
ve büyük medya kanallarına 
erişim, tüketicinin 
güçlenmesiyle sonuçlanıyor 
ve alıcıların ürünleri satın 
aldıkları markalarla 
etkileşim şeklini etkiliyor. Bu 
aynı zamanda şirketlere ve 
markalara, sosyal ağlar ve 
çevrimiçi platformlar 
tarafından büyük ölçüde 
desteklenen, dünyanın her 
yerindeki mevcut ve 
potansiyel müşterilerle 
duygusal bir bağ geliştirme 
fırsatı verir. Ekonomik 
büyüme devam ederken, 
yükselen ekonomilerde yeni 
bir orta sınıf ortaya çıkmaya 
başlıyor ve bunun talep, 

tüketim ve nihayetinde üretim üzerinde önemli etkileri olacak. 
İşletmeler, faaliyetlerini büyütme potansiyelinin nerede olduğunu 
ve potansiyel olarak daha fazla müşteriyi nasıl ve nerede 
kazanabileceklerini anlamak zorunda kalacaklar. Şirketler, yerel 
pazarda pay sahibi olmak için çalışmaktan çok, ileriye dönük 
düşünmek ve onları ayıran siyasi sınırlar ne olursa olsun 
tüketicilerinin nerede olduğunu anlamak zorunda kalacaklar. Uzak 
ülkelerdeki yeni pazarlar, markalar ve şirketler için kilit 
destinasyonlar haline gelebilir ve bu da farklı tercihlere sahip 
müşterilerle farklı konumlar ve ürünlerin tasarımında etkileri olan 
çeşitli taleplerle sonuçlanabilir ve bu da şirketlerin ürün 
gereksinimlerine sürekli olarak odaklanmasını gerektirir.  
 
Bu senaryoda akılda tutulması gereken bir diğer unsur da kuşkusuz yeni 
bir olgu olmayan ve yoğunlaşmaya devam edecek olan artan yaşlanan 
nüfustur. Farklı kıtalardan ülkeler, daha yaşlı bir nüfusa sahip olmanın 
sonuçlarıyla yüzleşmeye başlıyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri veya 
Avrupa gibi gelişmiş batılı ülkelerle çok daha bağlantılı olsa da, yükselen 
ve gelişmekte olan ülkelerin bu eğilime karşı bağışıklığı olmayacak. 
Aksine; örneğin Çin, önümüzdeki birkaç yıl içinde hızla yaşlanan bir 
nüfusun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı için buna göre hareket etmeye 
başlaması gereken ülkelerden biri olacaktır. 
 
Gelecek hakkında sahip olunabilecek tek kesinlik, geleceğin belirsiz 
olacağıdır. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkan tüm 
öngörülemezliğe rağmen, bir şey kesin olarak kabul edilebilir: tüketici 
tercihleri ve davranışları, demografideki değişiklikler, ekonomik büyüme 
ve bilgi ve iletişimin kitleselleşmesi sonucunda gelişecektir. İşletmeler, 
şirketler ve markalar bu gerçekleri görmezden gelemezler ve hızlı tepki 
vermek yerine beklenti içinde hareket etmeleri hayati önem taşıyacaktır.
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Ekonomik güç Asya'ya mı dönüyor? 
Ekonominin yeniden dengelenmesi, temel olarak ekonomik büyümeye ve 
kalkınma dinamiklerinin neden olduğu güçlerin yeniden düzenlenmesine bağlı 
bir eğilimdir. Günümüzde Asya süper güçlerinin yükselişi hakkında derin bir 
tartışma var, ancak çoğu kişinin kabul etmekte başarısız olduğu şey, bunun 
Asya'nın ekonomik aşamada lider bir bölge olarak ilk çıkışı olmayacağıdır. 
Şekil 1 
Gelir Dağılımı (1700 to 2019) 
Dünya GSYİH Payı 
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Şekil 2 
Dünya GSYİH Payı (PPP) 
Yüzde 

Kaynak: Groningen Growth and Development Centre and 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
Ekim 2014 
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Gelişmiş ekonomiler 

 
Yükselen piyasalar ve gelişmekte 
olan ekonomiler  

 

Kaynak: International Monetary 
Fund, World Economic Outlook 
Database, Ekim 2014 

1700'e geri dönersek, Hindistan dünya GSYİH'sının kabaca %25'ini temsil 
ediyordu, Çin %20'den biraz fazla, Japonya %5'ten azdı, üç Avrupa 
ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) çok az bir payı vardı. %10'un 
üzerindeydi ve ABD'nin artık bir payı vardı. 1950'de ABD, Çin'in tarihsel 
minimum katkısına (%5'in hemen altında) karşılık gelen, dünya 
GSYİH'sının %25'in biraz üzerinde bir payla zirve yaptı. O sırada 
Hindistan, küresel GSYİH'ye katkısında hala bir düşüş kaydediyordu. 
2000 yılında Çin ve Hindistan artan eğilimler sergilerken, diğer üç blok 
dünya GSYİH'sindeki paylarını düşürmeye devam etti ve bu eğilimin 
önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. 

Gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler, GSYİH'nın son 
evriminde daha dinamik olmuştur. Önümüzdeki birkaç yıl için tahminler 
bu eğilimin devam ettiğini gösteriyor. 2019 itibariyle gelişmiş ekonomiler 
dünya GSYİH'sının %40'ını temsil edecekler, yani 1995'teki yükselen ve 
gelişmekte olan ekonomilerin katkısının biraz altında bir seviyede 
olacaktır.
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Tüketici harcamalarının 
büyümesi gelişmekte 
olan ekonomilerde 
daha yoğun

Son on yıllar boyunca tüketim ve üretim, coğrafi olarak farklı büyüme 
dinamikleri sunduğundan, bu açıkça yaygın olarak kabul edilen 
paradigmada bir değişikliği temsil ediyor: tüketici harcaması 
büyümesi esas olarak ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleriyle 
ilişkilendirildi ve imalat faaliyeti esas olarak Asya ile tanımlandı. 
ülkeler. ABD ve AB ekonomileri resesyondan etkilendikçe ve şimdi 
daha yavaş bir hızda büyüdükçe, daha az ithalat yapma eğiliminde 
olacaklar (ihracatını artırmaya odaklanırken) ve Çin ve diğer Asya 
ekonomileri mevcut ihracata dayalı, iç pazara odaklanan ekonomik 
büyüme modelinden uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Sonuç olarak, 
tüketici harcamalarının küresel büyümesinin önemli bir kısmı 
gelişmekte olan pazarlarda gerçekleşecek ve bunun dünya çapındaki 
şirketler ve markalar üzerinde etkileri olacaktır. 

Ünlü lüks ürün perakendecileri Ferragamo ve Prada, son yıllarda Asya 
bölgesinde satışlarını artırarak bu dinamikten yararlanmaya başladı .

 
 

Lüks markalar dikkatlerini Asya’ya 

kaydırıyor  

Ferragamo 

1927'de kurulan Salvatore Ferragamo S.p.A., 
Lüks eşya endüstrisinde önemli bir oyuncu olan Ferragamo Group'un bir 
şirketidir. 
 
Grup, ayakkabı, deri eşya, giyim, ipek ürünler, diğer aksesuarlar ve 
parfümler, gözlük ve saatlerin yaratılması, üretimi ve satışına 
odaklanmaktadır. 2012 sonuna kadar 600'den fazla tek markalı 
mağazadan oluşan geniş bir ağla (338 doğrudan işletilen mağaza ve 268 
üçüncü şahıs tarafından işletilen mağaza veya alan), grup bunu üst 
düzey çok markalı mağazalardaki güçlü varlığıyla tamamlıyor ve özel 
mağazalar Ferragamo ürünleri İtalya'da ve Avrupa, Amerika ve Asya 
pazarlarında 90'dan fazla ülkede bulunmaktadır. 

 
 

31 Aralık 2007 itibariyle, Asya Pasifik bölgesi (Japonya hariç), 
Ferragamo'nun ana faaliyetinden elde edilen toplam gelirin %26,1'ini 
temsil ediyordu. Grubun sunduğu son rakamlar, bu yılın 30 Haziran 
tarihi itibariyle Asya Pasifik pazarının toplam gelirde %37,8'lik bir 
paya sahip olduğunu teyit ediyor. Mevcut mali yılın ilk yarısında %6 
büyüyen Asya Pasifik'teki gelir, 2006 mali yılında 165,9 milyon 
avrodan, 31 Ocak 2014'te sona eren mali yılda %180'in üzerinde bir 
büyüme oranıyla 466,5 milyon avroya yükseldi. 

 
Prada S.p.A. deri ürünler, el çantaları, ayakkabılar, giysiler, 
aksesuarlar, gözlükler ve kokular dahil olmak üzere lüks ürünlerin 
tasarımı, üretimi ve dağıtımında küresel bir oyuncudur. Ürünleri, 
dünya çapında 70 ülkede, doğrudan işletilen mağazalar ağı ve 
seçkin lüks mağazalar, bağımsız perakendeciler ve franchise 
mağazaları ağı aracılığıyla satılmaktadır. Asya Pasifik bölgesi, Ocak 
2014 sonu itibarıyla Prada Group tarafından elde edilen gelirin 
%36,4'ünü temsil ederek, grubun gelir açısından en büyük pazarı 
olduğunu teyit etti. 
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Demografik ve 
ekonomik büyüme

Ekonomik büyüme potansiyeli önemli olsa da, tek başına analiz edilemez. 
Gelişmekte olan sekiz büyük ülkeyi (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 
Endonezya, Meksika, Türkiye ve Vietnam) dikkate alırsak, dünya 
nüfusunun kabaca %49,4'ünü temsil ettiklerini görüyoruz. Bu sekiz ülke 
grubu birlikte ABD GSYİH'sının iki katı olan bir GSYİH üretir, ancak 
ABD'nin on katı nüfusa sahipler. Bu, şu anda dünya nüfusunun neredeyse 
yarısının çok düşük bir kişi başına GSYİH kazandığı anlamına geliyor. 
Ayrıca, bu ülkeler en dinamik demografik ve ekonomik büyümeyi sunan 
ülkelerdir ve her iki dinamiğin birleşimi, kişi başına düşen GSYİH'nın 
gelecekteki büyümesi için büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

 
Şekil 3 
GSYİH (PPP) Trend 
Trilyon Dolar 
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Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, Ekim 2014 

 
Yoksulluğun azaltılması 
artık yolda 

Gelir arttıkça ve ekonomik büyüme sağlamlaştıkça, aşırı yoksulluk içinde 
yaşayanlar, bu durumdan kurtulmalarına ve yoksulluk düzeylerini 
düşürmelerine olanak tanıyan yeni fırsatlara erişmeye başlar. Yoksulluğun 
azaltılması, nedenleri ve tezahürleri son yıllarda siyasi gündemlerde yer 
aldı ve Eylül 2000'de BM Binyıl Zirvesi'nde dünya liderleri bunu Binyıl 
kalkınma gündemi için bir hedef olarak belirlediler. UNESCO'nun tanımına 
göre, uluslararası aşırı yoksulluk standardı, günde 1,25 ABD dolarından 
daha az bir gelir olarak belirlenmiştir. 

 
Bunu göz önünde bulundurarak, bazı araştırmalar 2010 ile 2030 arasında 
%50'lik bir azalmaya işaret ediyor. Aşırı yoksulluk içinde yaşayanların 
sayısındaki düşüş, Doğu Asya'da, özellikle de nüfusunun yarısından fazlasının 
(%60,2) 1990’da yoksulluk sınırının altında yaşadığı Çin'de zaten oldukça 
önemli. 

2013 mali yılında %11,4'lük bir büyüme ile Asya'daki mükemmel 
satış performansına, bölgedeki 27 yeni mağaza açılışı katkıda 
bulundu. Dünya çapındaki toplam 79 yeni mağazadan Asya 
Pasifik, yeni açılışların yaklaşık %35'ini oluşturdu. 2009'un 
başına (31 Ocak) geri dönersek, Asya Pasifik bölgesinde elde 
edilen gelir 282,7 milyon Euro'ya ulaştı ve sadece 5 yılda 
%350'den fazla artarak Ocak 2014 sonunda 292,8 milyon 
Euro'ya ulaştı. 
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Orta sınıf büyümesi 
yoğunlaşacak

Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan istatistiklere göre, bu yüzde dokuz 
yılda çarpıcı bir şekilde düşerek 1999'da %35,6'ya ulaştı. Benzer şekilde, 
diğer gelişmekte olan ülkelerin de gelirleri arttıkça yoksulluk düzeylerini 
azaltmak için aynı yolu izlemeleri beklenmektedir. 

Ekonomik büyüme ve artan gelir, yalnızca yoksulluk sınırının altında 
yaşayanlar için değil, büyüyen bir orta sınıf için de bir fırsat olacaktır. 
Ernst & Young tarafından sunulan bir araştırmaya göre, 2009 yılında orta 
sınıf olarak kabul edilen 1.8 milyar insan vardı. 2030 yılına kadar bu 
sayının neredeyse üç katına çıkması ve orta sınıfa katılan yaklaşık 3 
milyar yeni tüketiciyi temsil eden 4,8 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. 
Bu sayı büyüdükçe, satın alma gücü artma eğiliminde olacak ve bu da ek 
tüketime ve hatta tasarrufların artmasına neden olacaktır. 

Orta sınıfın büyümesi, gezegende yaşayan yoksul insan sayısının azalması 
pahasına yapılacak ve projeksiyonlar, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun 
çoğunun orta sınıfın bir parçası olacağını ve statülerini daha iyi hale 
getireceğini gösteriyor. 

 

Şekil 4 
Gelir Sınıfına Göre Dünya Nüfusu 
Milyar İnsan 
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Şekil 5: Bölgelere Göre Orta Sınıf 
Nüfusu,Milyar insan
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66% Kaynak: The World Bank and IEMS; Kharas and Gertz, 2010 

 
Gelişmekte olan ve gelişmekte olan ülkelerde bu senaryonun farklı 
unsurlarının, yoksulluğu değiştiren insan sayısı artarken ve bir bütün olarak 
ekonomi gelişirken orta sınıfın büyümesiyle birleşmesi, önümüzdeki birkaç yıl 
içinde çok büyük ek tüketimle sonuçlanmakta ve bu da bu firmalar ve 
markalar için çok önemli ve cazip pazarlar haline getirmektedir.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 
büyüme 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 
Ekonomik büyüme, geleneksel gelişmiş 
dünyanın (ABD, Avrupa, Japonya) dışında 
kaydedilecek ve gelişmekte olan ülkelerde 
(Asya ülkeleri) yoğunlaşacaktır. 

Gelişmekte olan ekonomilerde 
demografik dinamikler 

Demografik dinamikler ekonomik 
büyüme ve artan satın alma gücü ile 
birlikte daha dinamik bir işgücü 
piyasasının bir sonucu olarak 
büyüyen ekonomilerde kritik 
olacaktır. 

Fark kapanıyor 
Gelişmekte olan ülkeler, yalnızca 
ekonomik açıdan değil, aynı zamanda yeni 
teknolojilerin kullanımı gibi diğer yönlerde 

   

 

 
ETKİ 

Tüketim kayması 
Gelişmekte olan pazarlar yükselecek ve 
büyüyecek, birçok şirket ve marka için cazip 
yerler haline gelecek. Tüketimin büyümesi, 
geleneksel gelişmiş pazarlardan gelişmekte 
olan pazarlara kayacak. 

Farklı tüketici tercihleri 
Küresel ekonomi platformunda yeni pazarlar 
ortaya çıktıkça, farklı tüketici tercihleri ortaya 
çıkıyor ve belirli ürünlere olan talep, daha 
geleneksel olanlar pahasına artıyor. Bunun 
ürünün gelişimi üzerinde bir etkisi olacaktır. 

Üretim pazarlarına yakın, geleneksel tüketim 
pazarından uzak 
Mevcut ekonomik sorunların Türkiye'yi 
etkilemesiyle birlikte Avrupa ve Amerika 
ekonomileri, bu ülkelerden şirketler, 
dikkatlerini, üretime pazara yaklaşan üretim 
birimlerine sahip oldukları Asya pazarlarına 
odaklayacaklar. Bununla birlikte, üretime 
yakınlık geleneksel tüketim pazarlarından 
daha uzak bir mesafe anlamına gelecektir. 

Tüketim pazarlarında yoğunlaşma 
Üretime bu yaklaşım, bazıları binlerce satış 
noktasına sahip güçlü yerel rekabetçi 
oyuncuların ürünlerini pazarladığı ve yerel 
pazar hakkında derinlemesine bilgi 
birikiminden yararlandığı pazarlarda 
gerçekleşecektir. 

Coğrafi olarak yayılım 
Çin gibi bazı yeni gelişmekte olan 
ülkelerde, coğrafi olarak yayılım, şirketlerin 
bu ülkelere yönelmesi için büyük bir yatırım 
çekiyor ve bu pazarda önemli bir çaba sarf 
edilmesine yol açıyor. 

Farklı fiyat etiketleri 

Ürünlerini yükselen pazarlarda konumlandıran 
gelişmiş ekonomiler farklı fiyat stratejileriyle 
karşı karşıya kalacaklar: düşük fiyatlı ürünlerle 
yerel üreticilerle rekabet edecekler. 
Bu ülkelerde üretilen; gelişmiş dünyada 
üretilen ve gelişmekte olan pazarlarda 
ticarileştirilen ürünleri daha yüksek bir fiyat 
aralığında konumlandıracaklar.  

 

 

Yeniden Dengeleme 
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Dünya yaşlanıyor mu? 
 
YAŞLANMA 
Dünya Bankası'nın son istatistiklerine göre, ortalama dünya doğurganlık    hızı 
kadın başına 2,47 doğumdur. Bu, ortalama doğurganlık oranında 1960'da 4,98 
olan doğumdan 2010'da 2,49'a büyük bir düşüşün yansımasıdır. Bu, dünya 
genelinde bir eğilim olmasına rağmen, düşük gelirli ülkeleri olduğu kadar orta 
ve yüksek gelirli ülkeleri de etkiliyor ve azalma oranı farklıdır. Çin'i örnek 
alacak olursak, 1960 yılında doğurganlık hızı 5,76 idi, tek çocuk politikasının 
uygulanmasıyla seksenli yıllarda önemli ölçüde düşmeye başlayan ve son 
yıllarda kadın başına 1,66 doğumla sonuçlanan bir orandır. 

 

Şekil 6 
Doğurganlık oranı 
Kadın Başına Çocuk Sayısı 

Küresel doğurganlık oranı birbirine  

yaklaşıyor 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
1960 1980 2000 2012 
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Dünya genelinde doğurganlık hızı düşerken, yeni teşhis ve tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, teknikler ve sağlık 
tedavilerinin kitleselleşmesi gibi sağlık alanındaki gelişmeler insanların daha uzun yaşamasını sağlamıştır. Şu anda 
70,8 yıl olan ortalama küresel yaşam beklentisi yaşına bakarsak, bu 1960'dan beri büyük ölçüde iyileşmiştir (20,3 
yıllık iyileşme). Bu göstergenin gelişimi, yine Çin'deki rakamlara bakarsak daha da etkileyicidir. 1960 yılında 
doğumda beklenen yaşam süresi sadece 43,5 yıldı ve 50 yıldan biraz fazla bir süre içinde ülke bunu 31.7 yıl 
artırmayı başardı ve şimdi dünya ortalamasının 4.4 yıl üzerinde 75.2 yıla ulaştı. 
 
Doğurganlık hızının düşmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması ile karakterize edilen bu yol, tüm 
ülkelerde ortaktır ancak ritmi ve zamanlamaları farklıdır. Dünya genelindeki benzer başlangıç noktalarına rağmen, 
yüksek gelirli ülkeler grubu, doğumda beklenen yaşam süresini artırırken, düşük ve orta gelirli ülkelerden daha hızlı 
bir şekilde doğurganlık oranını düşürmeyi başardı. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu alanlardaki 
iyileştirmelerin devam etmesi beklense de, gelecekteki evrimin aynı genişlik ve hızda olması beklenmemektedir. 
Yaşlanan nüfusun bir başka göstergesi, medyan yaştaki kaymadır; bu yaş, gençleri nüfusun yaşlı yarısından ayıran 
yaştır. Küresel düzeyde, ortanca yaş 1950'de 24 yıldan 2010'da 29'a değişti ve Birleşmiş Milletler bunun 2050'de 
36'ya çıkacağını tahmin ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medyan yaş çok hızlı büyüyor

 
Gelir alanlarına dayalı bir analiz, daha az gelişmiş bölgelerin önümüzdeki 
on yıllarda medyan yaşta büyük bir kayma yaşayacağını ve 2010'da 26 
yıldan 2050'de 35 yıla çıkacağını gösteriyor. Gelişmiş bölgelere gelince, 
hızın yavaşlaması bekleniyor. 1950-2010 döneminde 28 yıldan 40'a hızlı 
bir artıştan sonra, hareket 2010'dan 2050'ye yalnızca dört yıllık artışla 
toplam olmalıdır. En az gelişmiş ülkelerde 2010'daki ortalama yaş 19'du, 
tamamen aynı 16 yıl önce olduğu gibi, gösterge bu dönemde hiçbir 
ilerleme kaydetmedi. Bu bölgelerdeki ortalama yaşın 26'ya ulaşması 
gereken 2050 yılına kadar daha olumlu bir evrimin gerçekleşmesi 
bekleniyor.
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Şekil 8  
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Eğitim ve tıptaki gelişmeler 
kritik bir rol oynuyor 

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, gelişmiş ülkeler tüm bu göstergeler 
altında daha iyi performans gösteriyor. Eğer bu bir yükseköğretimin 
sonucu veya nedeni ise, bunu tespit etmek zordur, çünkü gelişme ve 
eğitim birbirinin nedeni ve sonucu olarak görülebilir. Kalkınma, daha 
fazla sayıda insanın eğitime erişmesi için daha fazla fırsat sunar ve 
işgücüne ve işgücü piyasalarına daha yüksek katılıma katkıda 
bulunur. Bu senaryoda insanlar daha geç evlenme, daha geç çocuk 
sahibi olma ve daha az çocuk sahibi olma eğilimindedir, bu da 
doğurganlık oranlarının düşmesine ve nüfusun azalmasına neden olur. 
Farklı bir bakış açısına göre, daha fazla çocuğa sahip olmaktan 
cayma, artan eğitim maliyetlerine bağlanabilir, çünkü gelişmiş bir 
ekonominin doğasında bulunan daha yüksek düzeyde gelişmişlik, 
işçilerden ve yüksek eğitim düzeylerinden daha fazla beceri talep 
eder. 

 
Gelişim ve eğitim arasındaki ilişkinin yanı sıra, yeni teşhis ve tedavi 
yöntemleri, yeni ilaçlar, teknikler ve sağlık tedavilerinin kitleselleşmesi gibi 
sağlık alanındaki gelişmeler, insanların daha uzun yaşamasını sağladığı için 
önemlidir. Sonuç olarak, yaşlıların toplumdaki payı artmış, yeni sorunlar 
ortaya çıkmış ve yeni çözümler talep edilmiştir. Düşük doğum oranı, çalışma 
çağındaki nüfusun azalmasına ve orta yaşlı işçilerin daha büyük bir oranına yol 
açmıştır. 
 
Demografi dinamikleri birbiriyle bağlantılıdır ve bunları ayrı ayrı analiz etmek 
ve hangi unsurların sebep ve hangilerinin sonuç olduğunu belirlemek çok 
karmaşıktır. Ayrıca, neyin sebep olduğuna bakılmaksızın, gerçek şu ki, 
ortalama yaşam beklentisi artarken doğurganlık oranları son on yılda önemli 
ölçüde azaldı. Bunların herhangi birinin tersine dönmeye başlayacağına dair 
bir işaret yoktur. 
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Çin'in tek çocuk politikası özel sorunlara yol açıyor 

Son elli yılda yaşam beklentisi kazanımları açısından mükemmel performansından zaten söz edilen Çin, 
yaşlanan nüfus sorunuyla başa çıkmak için harekete geçmesi gereken ülkelerden biridir çünkü bunun 
sonuçlarından önümüzdeki birkaç yıl etkilenecektir. Çin'in tek çocuk politikası nedeniyle 1-2-4 denilen bir 
sorunu var çünkü çoğu hane bir çocuk, iki ebeveyn ve 4 büyükanne ve büyükbabadan oluşan bir yapıya 
sahip ve nüfusunun önemli bir kısmı yakında yaşlı akrabaların güçlü varlığı ile karakterize edilen bir aile 
yapısıyla ilişkili ekonomik ve sosyal masrafları desteklemek zorunda kalacak.  

 

Dünya nüfusu hızla yaşlandıkça tüketicilerin davranışlarını şekillendiren psikolojik, bireysel ve toplumsal 
değer yargıları da değişmektedir. Yaşlı vatandaşlar kullanılabilirliğe, güvenilirliğe ve yeterli ürün ve hizmet 
tarzına değer verir  ancak bu, yaşam tarzından ödün vermeme endişeleriyle tamamlanma eğiliminde 
olacaktır. Bunlar, yaşlılara yönelik ürünlere, yani ayakkabıya odaklanan şirketler için yeni iş fırsatları 
yaratacaktır. 

 
Yaşlılara veya yaşlanmanın neden olduğu belirli sağlık kısıtlamalarına sahip kişilere yönelik hizmetlerle ilgili 
diğer işletmeler öne çıkmaya ve gelişmeye devam edecek ve belirli kısıtlamaların etkisini azaltmaya yönelik 
belirli özelliklere sahip ayakkabılar hızlı bir ivmeyle genişlemeye devam edecektir. 

 
Öte yandan, yaşam beklentisi arttıkça ve nüfus yaşlandıkça sağlık sektörü gelişmeye devam edecek ve 
hükümetler ve bireyler tarafından karşılanan sağlıkla ilgili harcamalar artan yörüngesini koruyacaktır. 
Doktorlar, hemşireler ve diğer yardımcı personel gibi sağlık sektöründe daha fazla insan çalıştıkça, bu 
mesleklere yönelik özel ayakkabı gereksinimleri artmaya devam edecek ve ayakkabı endüstrisi için yeni 
fırsatlar yaratacaktır. 
 

 

Tıbbi ve tedavi edici ayakkabılar için yeni bir talep 
 
Yaşlı insanlara veya kronik hastalık durumlarına sahip hastalara 
odaklanan özelliklere sahip çeşitli ayakkabı türleri geliştirme 
aşamasındadır ve bazı ürünler halihazırda pazarlanmaktadır.  
 
İlerleyen yaşla birlikte, ayağın artan yumuşak doku sertliği, azalan 
kuvvet ve hareket açıklığı ve daha pronasyonlu bir duruş sergileme 
eğilimi vardır. Örneğin, pronasyonlu bir ayak, ayağın iç kenarında 
daha fazla ağırlığa sahiptir ve bu da ayak bileklerinin hafifçe birbirine 
doğru büküldüğü görünümünü verebilir. Ayakların bu değişen şekli, 
farklı bir ayakkabı uyumu gerektirecektir. Melbourne'deki La Trobe 
Üniversitesi Sağlık Okulu'ndaki Alt Ekstremite ve Yürüyüş Çalışmaları 
Programı'ndan Hylton B. Menz tarafından yapılan bir araştırma, 65 
yaş üstü engelli ayak ağrısına sahip yetişkinlerin, ekstra derin 
ayakkabılar giydiklerinde ağrının azaldığına ve geliştirilmiş fonksiyona 
tanık oldukları sonucuna varmıştır Ekstra derin ayakkabı 
kullanıcılarının, çalışma süresi boyunca orta veya iyileşmiş ağrıyı teyit 
etme olasılığı daha yüksekken, nasır gibi daha az keratotik lezyon 
geliştirir. Bu tür ayakkabılar genellikle diyabetik ayak rahatsızlıkları 
olan kişilere pazarlanmaktadır ancak ayak ağrısının altında yatan 
neden, ekstra derin ayakkabıların sonuçlarını değerlendirmek için 
oldukça alakasız görünmektedir. Bunun nedeni, normal ayakkabıların 
genellikle bunyonları, çekiç parmaklarını ve pençe parmaklarını 
barındıramayacak kadar sığ ve dar olması, bu nedenle ayakkabının 
içinde gelişen sürtünmenin ağrıya ve işlevde azalmaya yol açması ve 
iyi oturan ayakkabıların sürtünmemesi veya baskı yapmaması gibi 
görünmektedir. 
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Ayrıca, Alzheimer ve diğer demanslar, mevcut ürünler için artık GPS destekli akıllı ayakkabılara çok odaklanan bir 
yeniden mühendislik süreci talep ediyor. Demans hastaları veya bazı ebeveynlerin hareketlerini takip etmek istediği 
çocuklar için ayakkabılar şu anda mevcut olduğundan ve ticarileştirildiğinden, belirli pazar segmentlerine yönelik bu 
tür ayakkabılar halihazırda mevcuttur. Belirli alerjisi olan kişiler için ayakkabılar, anti bakteriyel ayakkabılar ve aşırı 
kilolu bireylere yönelik ürünler son yıllarda artan bir popülerlik kazanmıştır ve bu tür ürünlere yönelik üretim 
yenilikleri geliştirilmeye ve uygulanmaya devam ettikçe bu durum devam edecektir. 
 
Bununla birlikte, diyabetli insanlar için ayakkabı, bu segmente verilen artan önemi göstermek için en yaygın 
kullanılan örneklerden biridir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Medicar programı, bu tıbbi ayakkabıların yılda 
bir paritesine sponsorluk yapmaktadır; bu, özellikle sağlık sorunlarına yönelik ayakkabılara atfedilen önemi oldukça 
ortaya koymaktadır. 
 
Crocs bile ayakkabılarının terapötik faydaları olduğunu iddia etti ve ABD Ergonomi Konseyi ve Amerikan Podiatrik Tıp 
Derneği tarafından sertifika aldı. Ünlü takunya markası, ayakkabılarının yedek oda ve antibakteriyel özelliklerinin, 
diyabetli hastaların ayaklarındaki azalan dolaşımla mücadeleye yardımcı olduğunu ve açık yara ve yara enfeksiyonu 
riskini azalttığını iddia ediyor. 
 
Bu ürünler, daha büyük yaş grubu büyümeye devam ettikçe geliştirilmeye devam edecek ve bazıları niche odaklı 
işletmelerden daha geniş bir erişime sahip olacak şekilde gelişecek; ancak bazı konuların ele alınması gerekecektir. 
 
Bunlardan biri, hastaların, özellikle kadınların, çekici olmayan görünümü nedeniyle giymeye karşı gösterdiği direnç 
veya isteksizlik olabileceğinden, tıbbi veya terapötik ayakkabının imajıyla ilgili sorundur. Ancak bu, şirketlerin tıbbi 
özellikleri stil ve tasarım unsurlarıyla bir araya getirmeyi başaran ürünler geliştirmeleri için yeni fırsatlar yaratıyor. 
 
Diğer bir sorun, doktorların belirli tıbbi ayakkabıları net bir şekilde önerebilmelerini sağlamak için bilimsel olarak 
kabul edilebilir koşullarda önceden bir klinik değerlendirmeye sahip olma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır ve bu, 
terapötik veya sağlık yararları iddia edilen ürünlere sahip birçok markada eksik olan şeydir. Bunu telafi edebilecek bir 
unsur, bireysel tüketiciler ve mevcut ürünler hakkında aktif olarak bilgi arayan kuruluşlarla artan kamu 
incelemesidir. Ünlü FiveFingers yalınayak tarzı koşu ayakkabılarının yapımcısı Vibram, bu artan farkındalığın 
sonuçlarına bir örnektir. Sağlık yararları iddialarını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını savunan bir 
kişinin şirkete karşı açtığı iddiaların ardından ünlü marka, Mayıs 2014'te üzerlerine düşen davayı sonlandırmak için 
3,75 milyon $ tutarında bir anlaşmaya vardı. 
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DEĞİŞİKLİK 
 

Daha yaşlı nüfus 
Ortalama olarak, dünya nüfusu, 
gelişmiş dünyayı karakterize eden ve 
gelişmekte olan ekonomileri 
etkilemeye başlayan yaşam 
beklentisindeki iyileşme ve düşük 
doğurganlık oranının bir sonucu olarak 
daha yaşlı olacaktır. 

Küresel problem 
Yaşlanma sorunu dünyadaki hemen hemen 
tüm ülkeleri etkileyecek ve gelişmekte olan 
ve yükselen ülkeler için gündemde olmak 
zorunda kalacaktır. 

Çin’in 1-2-4 problemi 
Özellikle Çin, 1-2-4 sorununu yaratan 
tek çocuk politikasının otuz yılı aşkın bir 
sonucu olarak belirli bir baskı altında 
olacaktır.  

 

ETKİ 
 

Konfor ve yaşam tarzını birleştirin 
Tüketiciler olgunlaştıkça, ayakkabı 
talepleri yaşam tarzından ödün 
vermeden rahat ayakkabılara 
odaklanacak. 

Farklı özellikler ön plana çıkacak 

Kullanılabilirlik, güvenilirlik ve uzun yaşam 
döngüsü tüketiciler tarafından ön planda 
tutulan ürünün özellikleri arasındadır. 

Daha yüksek fiyat duyarlılığı talebi 
Tüketiciler yukarıda sıralanan 
özellikleri ararken fiyat 
değişimlerine karşı daha duyarlı 
olacaktır. 

Sağlık sorunlarına uygun ayakkabılar 
Farklı sağlık sorunları olan müşterilere 
uygun yeni ayakkabı türleri ve yeni 
ayakkabı tasarımları (şeker hastaları için 
ayakkabılar, demans hastaları için 
ayakkabılar, belirli alerjileri olan kişiler için 
ayakkabılar) 

Ayak şeklinin evrimi 
İnsanların ayaklarının boyutu ve şekli, 
yaşlanma süreci boyunca vücudun bağ ve 
tendonlarında meydana gelen dönüşümlerin 
bir sonucu olarak değişebilir. Toplumlar 
yaşlandıkça, değişen ayağa uyarlanmış 
ayakkabılara daha fazla talep olacaktır. 

Sağlık sektörü profesyonelleri için 
ayakkabı 

Sağlık sektörünün artan önemi ile yeni ve 
önemli bir segment ortaya çıkacaktır. Bu 
sektörden profesyoneller belirli özelliklere 
sahip ayakkabılara ihtiyaç duyacak ve bu 
sektör gelişip daha fazla önem kazandıkça bu 
tür ayakkabılara olan talep artacaktır. 

 

Yaşlanma 
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Kadın ve erkek 
eğitimindeki fark 
kapanıyor

 

KADIN GÜCÜ 

En gelişmiş ekonomilerde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, 
son elli yılda dikkate değer bir değişikliktir. Milyonlarca insan bir 
zamanlar erkeklere bağımlıydı ve bu sadece birkaç on yıl içinde 
değişti. 

Gelişmiş teknoloji, geleneksel kadın görevleri olan evi temizlemek ve 
yemek pişirmek için gereken süreyi azalttı ve kadınların ev dışında 
çalışma yeteneği ve isteğini yarattı. Öte yandan, ülkeler geliştikçe 
eğitime erişim daha demokratik ve yaygın hale geldi ve bu süreçte 
daha fazla kız okula gitti ve çalışmaya başladı ve bu da güçlü bir 
güçlenme hareketiyle sonuçlandı. 

Kızlar eğitimlerini tamamladıktan sonra, annelerinin yaptığı gibi evde 
çalışmak yerine piyasadaki işgücünü bünyesine katmak 
isteyeceklerdir. Mali açıdan daha bağımsız olmak için güçlü bir 
istekleri olacak ve bu onları işgücü piyasasına yönlendirecektir. Bu, 
kızların okula gittiği ülkelerde daha büyük bir iş gücüyle 
sonuçlanacaktır. 

Hindistan örneği bu dinamiği göstermek için kullanılabilir. 1976'da 
Hindistan, hem erkek hem de kadın için orta öğretim düzeyinde çok 
düşük kayıt seviyelerine sahipti ancak erkekler kadınların kayıt 
oranının iki katı bir yüzdeye (%34-%16) ulaşıyor. Sonraki yirmi yılda, 
erkeklerin okula kaydı önemli ölçüde iyileşti ve orta öğretime kayıtlı 
erkeklerin payı 1996'da %55'e yükselirken, kadınların payı kabaca 
%36'ydı. 2011'deki son veriler, kız ve erkek kayıt oranlarının sırasıyla 
%71 ve %66 ile çok benzer olduğunu göstermektedir. Sadece kırk yılda 
Hindistan, erkekler ve kadınlar arasındaki orta öğretime kayıttaki 
farkı kapatmayı başardı ve bu eğitimli kadınlar önümüzdeki yıllarda 
işgücüne katıldıkça, eğitime yapılan yatırımın etkileri görülmeye 
başlayacaktır.  

Şekil 9 
Orta öğretim düzeyinde Hintli kaydı 
Toplam nüfusun yüzdesi 
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Hindistan'da kadınların ortaöğretime kaydolma oranındaki iyileşme oldukça etkileyici olmasına rağmen, kadınların 
yükseköğretime kaydolma oranı hala çok düşüktür ve 2010'da %15'ten %20'ye çıkan payla birlikte, esas olarak son 
birkaç yılda iyileşmeye tanık olunmuştur. Kadınların yükseköğretime kaydı bu ritimde devam ederse, on yıl içinde 
Hindistan işgücü piyasasının daha yüksek eğitim seviyelerine sahip, daha fazla beceriye sahip ve işe daha iyi 
hazırlanmış artan bir işgücünün faydalarını toplaması beklenmektedir.
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Şekil 10 
Hintli kadınların eğitime kayıt oranı 
Toplam nüfusun yüzdesi 
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Aslında, geçmişte yüksek öğrenimin yaygınlaşması, kadınların piyasadaki 
değerlerini artırarak ve rol modellerini değiştirerek kadınlar için iş 
seçeneklerini de artırdı. Kadınlar eğitime daha fazla erişim sağladıkça, ev 
dışında çalışmak, daha iyi maaşlar kazanmak ve belirli eşyaları elde 
edebilmek isteyeceklerdir. Kadınlar toplumda daha aktif hale geldikçe 
kendilerini de güçlendireceklerdir. 

Dünya ortalamasında kadınların işgücüne katılımı son yirmi yılda oldukça 
istikrarlı (1990'da %67,4'ten 2012'de %68,4'e), ancak yüksek gelirli 
ülkelerde 1990'dan 2012'ye %68,9'dan %76,9’a önemli ölçüde arttı. 
Gelecek yıllar için önemli ekonomik büyüme potansiyeline sahip bir ülke 
olan Hindistan, şu anda kadınların işgücü piyasasına katılımı çok düşük 
(%35,6), ancak farklı eğitim seviyelerinde kadın kaydı bu ülkeyi işaret 
ediyor gibi görünüyor. Önümüzdeki on yıllarda işgücü piyasasına giren 
kadınların sayısında önemli bir artışa tanık olmak için mükemmel bir 
fırsata sahip olacak. 

Şekil 11 
Kadın/Erkek İşgücüne Katılım Oranı 
Yüzde 
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Kaynak: The World Bank, World Development Indicators 
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10 yılda 1 milyar kadın 
güçlenecek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hane harcamalarında 
birincil karar vericiler 
olarak kadınlar

 

 

Bazı araştırmalar, dünya genelinde (ve özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde) eğitim fırsatları geliştikçe, yasal ve sosyal hayattaki 
değişikliklerle birlikte şehirlere artan göçün bir sonucu olarak 
önümüzdeki on yıl içinde bir milyar kadının ekonomik ana akıma 
gireceğine işaret ediyor.  Kadınların işlere ve maaşlara aynı erişim 
koşullarına sahip olacakları tartışılabilir olsa da, kadınların 
işgücüne katılımının artması, hanelerinde daha yüksek 
harcanabilir gelirle sonuçlanacaktır. Öte yandan, kadınlar evin 
dışında çalışmaya başladıkça ekonomik bağımsızlıkları sosyal, 
politik ve kültürel güçlenme ile tamamlanır ve daha aktif karar 
vericiler haline gelirler. 

 

 

Günlük hane harcamaları ve aileleri için toplu alımlar söz konusu 
olduğunda, kadınlar birincil karar vericiler olduklarından, bu 
özellikle önemlidir. Erkeklerin giyeceği mal ve ürünlerde bile 
kadınların karar alma süreçlerine büyük katılımı var ve aynı 
zamanda çocuklarının eğitimine daha fazla yatırım yapma 
eğilimindeler. 

 

 

Bazı şirketler zaten bu düşük gelirli kadın segmentinde çalışıyor ve 
onlara yaklaşma stratejileri üzerinde çalışıyor. Küresel ayakkabı 
şirketi Bata, Bangladeş'te çok düşük gelirli ailelere odaklanan ve 
ülkenin uzak bölgelerine kapıdan kapıya satışlardan oluşan bir 
kampanya yürütüyor. Bata'nın yaptığı, geliri önemli ölçüde 
artırmayı amaçlayan bir satış stratejisinden çok, bu kadınlar gelir 
merdiveninde yükselirken güçlü bir müşteri sadakat oranı sağlama 
potansiyeli olan güçlü bir pazarlama ve marka bilinirliği aracına  

yatırım yapmaktır.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Daha yüksek kadın eğitim seviyeleri 
Kadınlar, işgücü piyasasına erişmek için 
yeni ve gelişmiş beceriler edinerek yüksek 
öğrenime devam edecekler. 

Bir milyar yeni işçi 

Bir milyar yeni kadın işçi, işgücüne katılma 
yolunda 

 
Harcanabilir gelirde artış 
Dünya genelinde ve özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde daha fazla kadın ev 
dışında çalışmaya başladıkça, kadınların 
harcanabilir geliri artacaktır. Bu satın 
alma gücünün artmasıyla sonuçlanacak 

 

ETKİ 
 

Kadın ayakkabılarına talep artıyor 
Daha fazla kadın ev dışında çalışmaya 
başladıkça, kadın ayakkabılarına olan talep 
de artacaktır. 

Moda, moda, moda 
Özellikle genç profesyonel kadınlar arasında 
moda trendlerinin önemi, daha moda kadın 
ayakkabı ve aksesuarlarına yönelik bir taleple 
sonuçlanacaktır. 

Daha iyi uyum arayanlar 
Kadınlar moda konusunda daha bilinçli ve 
imaj konusunda daha bilinçli, stile daha 
fazla dikkat ediyor, bu da daha iyi oturan 
ürünlere olan talebin artmasına neden 
olacak. 

 

 
 
 
 
 

Kadın Gücü 
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YENİ KÜRESELLEŞME 

 
1400'lü yıllarda Portekiz ve İspanyol keşifleriyle başlayan 
küreselleşme süreci, yüzyıllar boyunca ağırlıklı olarak uluslararası 
ticari ilişkilere dayanıyordu. Bu durum, küreselleşme paradigmasının 
değiştiği ve değer zincirindeki her değişimin bir süreç olarak 
görülmeye başladığı İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etti. Takip 
eden dönemde, teknolojik gelişmeler, ürünlerin farklı geliştirme, 
üretim ve nakliye aşamalarındaki maliyetleri, şirketlerin farklı 
ülkelerde bulunan üretim süreçlerinin farklı aşamalarına sahip 
olabileceği bir düzeye indirdi. Lojistik ve ulaşım daha ucuz hale geldi 
ve dünya çapında seyahat etmek nüfusun önemli bir kısmı için 
erişilebilir hale geldi. 

 
İnternet ve iletişimin kitleselleşmesiyle birlikte, çoğu küresel bilgi kitle iletişim 
araçları aracılığıyla aktığından bilgi ve bilgiye erişim de kolaylaştı ve günümüzde, 
ekonomik karşılıklı bağımlılıkla yan yana, kültürel küreselleşme güç kazanıyor. 
Kültürel küreselleşme, Dünya Bankası'nın küreselleşme olarak tanımladığı, yani 
ticaretin, finansın, insanların ve fikirlerin tek bir küresel pazarda artan 
entegrasyonundan kaynaklanan ülkelerin artan karşılıklı bağımlılığının bir 
sonucudur. Bu kültürel küreselleşme, bunun daha da derinleştirilmesidir ve M. 
Castells tarafından tanımlandığı gibi, “gezegen çevresinde büyük ölçüde 
paylaşılan belirli bir değerler ve inançlar dizisinin ortaya çıkışına” atıfta bulunur. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Göç akışı devam edecek 
 
 

 
 

Kentsel alanların 
çekiciliği

Ülkelerin işgücü piyasasında farklı dinamiklerle sonuçlanan farklı yaş 
yapıları sunmaya devam edeceğinden, küreselleşmenin bir sonucu 
olarak sınır ötesi veya uluslararası göçün daha da hızlı büyümesi 
beklenmektedir. Gelir eşitsizlikleri ve göçmen ağlarının varlığı göçe 
daha fazla katkıda bulunacaktır. Aslında, ekonomiler veya şehirler 
arasında eşitsizlik devam ettikçe, daha iyi fırsatlar ve artan gelir 
arayışı içinde başka yerlere göç etmek ve hareket etmek için bir 
teşvik olacaktır. 

 
Sınır ötesi göçle paralel, insanlar bir ülke içinde kırsaldan kentsel alanlara 
göç etmeye devam edecek. Şu anda dünya nüfusunun %51,5'i kentsel 
alanlarda yaşıyor ve bu artmaya devam edecek. Dünya Bankası'na göre, 
2030 yılına kadar dünya nüfusunun %60,3'ü kentsel alanlarda yaşayacak. 
Şehirlerdeki bu yoğunlaşma özellikle Brezilya (%90,5) ve Meksika 
(%81,9) gibi ülkelerde daha güçlü olacak. Bangladeş ve Hindistan gibi 
ülkeler kentsel alanlarda daha düşük oranları sunsalar da, bu ülkelerdeki 
işlerin değişme ritmi ile bunların evrimi vurgulanmalıdır. 1990'da 
Bangladeş'in sadece %19,8'i şehirlerde, %25.5'i Hindistan'da 
bulunuyordu. 2030 yılına kadar bu payların sırasıyla %44,3 ve %40,9'a 
yükselmesi bekleniyor.
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Şekil 12 
Şehir Populasyonu 
Total Populasyondaki Yüzdesi 
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Kaynak: The World Bank, World Development Indicators 
 

Şehirlere yönelik bu hareket, genellikle daha iyi ekonomik koşullar ve daha 
fazla iş fırsatı ile ilişkili olduğundan, insanların kentsel alanlara göç etme 
konusunda ortak bir eğilim olduğu için küresel olarak gerçekleşir. Ekonomik 
nedenler genellikle göçün ana nedeni olarak gösterilse de, gezegenin bazı 
bölgeleri sürekli olarak sel ve doğal afetlerden etkilendiğinden, çevresel 
faktörler ve iklim değişikliği de bunda rol oynayabilir. Kaynakların kıtlığı da 
bunda rol oynayabilir. 

 

 
 

 

 

 

Bireylerin hareketi zengin 
ve sofistike alanlara doğru 
gerçekleşiyor

 Yeni göçmenleri alan ülke veya şehir açısından, doğurganlığı artırma ve nüfus   
yapısını yeniden şekillendirme potansiyeli vardır ve bu senaryoda yaşlı nüfus 
yapısına sahip ülkelerdeki göç, yerel işgücünde kaydedilen düşüşlerin telafisi 
olabilir. 
 

 
 
 

Bu sürekli büyüyen küreselleşme ve daha zengin alanlara (sınır ötesi ve 
kırsal-kentsel) göç bağlamında, küresel markalar muazzam bir büyüme 
potansiyeli bulacaktır. Farklı gerçeklikler ve farklı kültürlerle temas eden, 
dolaşan, yeni şeylere daha kolay uyum sağlayan, moda fenomenlerinden daha 
fazla etkilenen, kıyafet, ayakkabı, kültür için para harcamaya daha istekli, 
imaja daha fazla önem veren bu göçmen nüfus , markalar ve sosyal konulara 
daha duyarlı olmaktadır. Göç hareketi, stil ve imaja daha fazla önem verilen 
ve trend belirleyicilere önemli yayın süresi verilen daha zengin, hızlı tempolu 
ve daha sofistike yerlere gerçekleşme eğilimindedir. Bu bağlamda, markalar, 
kullanıcılarının sosyal merdivende yükselmelerine ve statülerini 
iyileştirmelerine izin verdiği için, bir amaca ulaşmak için bir araçtır.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Şehirlerde yoğunlaşma devam ediyor 
Şehirler artan bir ritimle kırsal alanlardan 
insanları çekmeye devam edecek 

Yoğun göç hareketleri 
İnsanların serbest dolaşımı norm haline 
geldikçe ve seyahat maliyetleri azaldıkça, 
ülkenin siyasi sınırları içinde ve sınırlar 
arasında göç artacaktır. 

Kültürel küreselleşme 
Küreselleşme, ticari ilişkilere dayalı 
ekonomik küreselleşmeden tüketici 
tercihlerinin tekdüzeliğine ve davranışların 
standartlaştırılmasına doğru kayarak farklı 
bir şekil alacaktır. Bunlar, sosyal 
fenomenlerden ve küresel vatandaşlıktan 
oldukça etkilenecektir. 

 

ETKİ 
 

Markalar daha önemli hale geliyor 
Küresel trendler önem kazandıkça 
markalar daha alakalı ve önemli hale 
geliyor 

Kentsel alanlarda perakende  
Perakende, şehirlerde daha kolay organize 
edilir. Marka mağazalar, ağırlıklı olarak, 
büyük bir nüfus yoğunluğunun olduğu ve 
daha sofistike bir tüketici türünün yaşadığı 
ve alışveriş yaptığı şehirlerde bulunur. 

Stile duyarlı 
Tüketiciler, moda ve imajın insanların 
yaşamlarında temel unsurlar olduğu 
şehirlerde ve kentsel alanlarda daha fazla 
yer aldığından, tüketim daha fazla stile 
duyarlı hale gelecektir. 

Moda, moda, moda 
Moda ve stilin daha önemli olduğu bir 
dünyada, giderek daha fazla insan moda 
trendinin takipçisi olacak. Moda, satın alma 
seçeneklerini fayda veya gereklilikten daha 
fazla etkileyecektir. 

Daha yüksek ortalama çift sayısı 
Güçlü perakende zincirleri ve çeşitli ürün 
tedariği ile kentsel alanlarda, tüketilen 
ortalama çift sayısı artma eğiliminde 
olacaktır. 

 

 
 
 
 

Yeni Küreselleşme 
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ÇEVRİMİÇİ 

 
 Son yıllarda internetin dünya çapında kitleselleşmesi ve çevrimiçi 
dünyadaki bireylerin ve markaların artan varlığı istatistiklere de 
yansıdı, rakamlar 2013 yılı sonunda dünya nüfusunun %39'unun 
internet erişimine sahip olduğunu ve toplam 2,8 milyar kullanıcıya 
tekabül ettiğini göstermektedir. Bu rakamlar etkileyici ve 2000 
yılından itibaren %676 bir büyümeyi göstermektedir. 

 

Şekil 13 
İnternet erişimine sahip nüfus 
Milyar insan 
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Kaynak: Internet World Stats 
 

 

 
Yaygın çevrimiçi çözümler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-ticaret, bireylerin ve 
markaların artan sanal 
varlığının doğal evrimidir

Tanım olarak, çevrimiçi olmak, internet erişimi olan bir bilgisayar 
ağına bağlı olmaktır. İnternetin dünya çapında hızla yaygınlaşmasıyla 
birlikte, sanal varlık artık artan sayıda insan için bir gerçek halini aldı. 
İnternet kullanıcıları, fiziksel olarak kilometrelerce uzaktaki 
Üniversitelerden kütüphanelere erişebilir veya dünya çapındaki 
müzelerden koleksiyonlar aracılığıyla sanal turlar yapabilir, gezegenin 
diğer tarafında yaşayan insanlardan gazete, dergi ve blog okuyabilir 
ve tek ihtiyaçları olan bir bilgisayar, akıllı telefon/tablettir. Wi-Fi 
bağlantılarının kitlesel olarak mevcut olması ve akıllı telefonların ve 
tabletlerin popülaritesi ile insanlar sürekli olarak sanal dünyaya 
bağlanıyor, Facebook'ta fotoğraf ve gönderileri beğeniyor, 
Instagram'da fotoğraf paylaşıyor, Twitter'da yorum yapıyor, 
Pinterest'te yeni fikirler arıyor, yorumları okuyor ve rezervasyon 
yapıyor. 

 
İnsanlar artık sosyal aktivitelerden sanal ticarete geçiyor. Bunun kolaylığı, 
açılış saati kısıtlamasının olmaması, seçeneklerin çeşitliliği, fiyatları 
karşılaştırma yeteneği ve diğer müşterilerin incelemelerine kolay erişim, 
çevrimiçi satın alma deneyimini değerlendirirken yaygın olarak listelenen 
avantajlardan bazılarıdır. Bunlar, çevrimiçi alışverişe artan ilgiyi açıklıyor.

0.36 

676% 
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22,3% 

1.06 14.8% 

2.36 

 

Bir zamanlar geleneksel olarak kabul edilen ve daha sonra yalnızca çevrimiçi hale gelen sektörlerin birkaç örneği 
vardır. Bunun bir örneği, 2006'da yaklaşık 500 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğu söylenen ve 2013'te 
tüm mağazalarını kapatan dev Blockbuster'ın bir noktada hakim olduğu film kiralama işidir. Bu iş tamamen çevrimiçi 
kiralama, çevrimiçi indirme ve çevrimiçi akış ile değiştirildi. Benzer bir süreç, ilk olarak Sir Richard Branson 
tarafından kurulan Virgin Megastores gibi, CD satan iyi bilinen zincir mağazaların operasyonlarını kapattığı veya 
küçülttüğü müzik sektörünü etkiliyor. Şirketin 1990'larda dünya çapında yüzlerce mağazası vardı, ancak son yıllarda 
çok sayıda mağazasını kaybetti ve şu anki operasyonları ağırlıklı olarak Orta Doğu'da yoğunlaşıyor. 
 

 
Gerçek zamanlı alışverişe 
karşı çevrimiçi alışveriş

Bunun gibi örnekler yaygındır ve çevrimiçi ticaretin artan önemi 
konusunda hararetli bir tartışmaya yol açmıştır. Birkaç marka arasında e-
ticarette artış görme eğilimi olmasına rağmen, çevrimiçi ticaretin bir 
cadde veya alışveriş merkezi mağazalarındaki satış deneyiminin yerini 
almayacağına inanıyoruz. 

 
2013 yılında, küresel B2C e-ticaret satışları bir önceki yıla göre %18,3 
artarak 1,25 trilyon ABD dolarına ulaştı. eMarketer, bunun yıllık olarak 
iki haneli büyüme oranlarında gelişeceğini ve 2017 yılına kadar 2,36 
trilyon ABD doları değerinde e-ticaret satışıyla sonuçlanacağını tahmin 
ediyor.

 
 

Şekil 14 
Dünya Çapında İşletmeden Tüketiciye e-Ticaret Satışları 
Trilyon dolar 
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Son beş yılda, küresel GSYİH içindeki B2C e-ticaret yüzdesi, 2009'dan 2013’e %0,54'ten %0,92'ye sabit bir 
şekilde artıyor. Statista'nın tahminleri, bu büyüyen e-ticaret faaliyetinin devam edeceğini ve küresel GSYİH'nın 
%1,61'ine ulaşması gerektiğini gösteriyor. 
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Şekil 15 
İşletmeden Tüketiciye e-Ticaretin GSYİH için Önemi 
Dünya GSYİH Payı 
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Çevrimiçi ticaret, yeni işletmeler ve niche odaklı ürünler için güçlü bir potansiyele sahiptir. 
 

 
 
 
 
 
Büyük veri araçlarının önemi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Çok kanallı perakende 
stratejileri hakim olacak

Yerleşik markalar ve şirketler için çevrimiçi mevcudiyet kaçınılmazdır ve 
bir mağaza zincirinin fiziksel varlığının bir tamamlayıcısı olarak ele 
alındığı görülmektedir. Bu açıdan çevrimiçi olmak, ticari bir stratejiden 
çok bir pazarlama aracı olarak görülüyor. 
 
Sosyal ağlardan ve web tabanlı medya kanallarından pek çok konuşma 
konusunun ortaya çıktığı bir dünyada, tüketicilerle iletişim bu demokratik 
ve yaygın bilgi yolunu kullanabilir. Bazı şirketler ve markalar, e-ticareti bir 
sadakat yönetimi aracı olarak kullanmak için entegre stratejiler kurarak, 
web sitelerinde özel tekliflerle müşterilere ayrılmış alanlar oluşturarak, 
özel özelliklere sahip müşteri kartları düzenleyerek ve web sitelerine ve 
sosyal medyaya bağlı olarak bu fenomenden halihazırda 
yararlanmaktadır. 
 
 
 

Bu bağlamda, trend, çok kanallı perakendeciliğe doğru bir hareket 
halindedir. Belirli bir tüketiciye göre özel tekliflerle pazarlamayı daha 
verimli hale getiren mevcut tüm alışveriş kanallarını yoğunlaştırma, sosyal 
medya ağ yakınlıkları, web sitesi ziyaretleri, sadakat programları ve diğer 
veri madenciliği teknikleri bu stratejiler arasında yer almaktadır.

0.54% 

1.61% 
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Çevrimiçi 
kitleselleştirmeden yeni 
zorluklar ortaya çıkacak

Sanal bir mağazanın varlığı, nakliye işlerinde de değişikliklere yol 
açan teslimat sistemlerinin uyarlanmasını gerektirdiğinden, çevrimiçi 
segmentin artan önemi konusunda dikkate alınması gereken başka 
bir unsur daha var. Bu şirketler artık tedarik zincirlerini yönetiyor ve 
çevrimiçi mağazalar için depo görevi yapmak gibi temel faaliyetlerine 
yeni görevler ekliyor. Çevrimiçi çağa uyum sağlamak için taşıyıcılar 
işlerinde devrim yarattı. Açıkçası, bu hareketten teslimat 
zamanlamaları, iade yönetimi ve çevrimiçi entegrasyon gibi yeni 
zorluklar ortaya çıkıyor. Bu sorulardan bazıları çevrimiçi kanalın 
gelişimi için anahtar olacaktır. Şirketler, Tayland'da İtalya merkezli 
bir ürün satın alan bir müşteri için iade sürecinin ne kadar uzun ve ne 
kadar kolay olduğu gibi basit müşteri sorunlarını çözmek zorunda 
kalacaklar. 

 
Ayakkabı markaları sosyal ağların gücünü görmezden gelemezler ve 
temel bir marka bilinirliği unsuru olarak dinamik bir çevrimiçi etkinliğe 
sahip olmanın, tüketicinin dikkatini çekmenin ve onları ürünlerini satın 
almaya motive etmenin orijinal yollarını düşünmek zorunda 
kalacaklardır.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Büyüyen çevrimiçi mevcudiyet 
Özellikle yükselen ve gelişmekte olan 
ülkelerde daha fazla insanın internete 
erişimi olduğu için şirketlerin ve markaların 
çevrimiçi varlığı büyümeye devam edecek. 

Çevrimiçi satış kanalları  
Online segment, şirketlerin göz ardı 
edemeyeceği bir satış kanalı olmaya devam 
edecek. Konfor, rahatlık ve fiyat 
karşılaştırmaları, bazı alışveriş kararlarında 
akılda tutulması gereken kilit unsurlar olabilir. 

Çevrimiçi pazarlama araçları 
Çevrimiçi segmentin bir başka boyutu, 
şirketlerin sosyal ağları kullanarak güçlü 
marka bilinirliği kampanyaları 
başlatmaları ve 
mevcut ve potansiyel müşterilere 
yönelik genişletilmiş bir ürün yelpazesi 
sunabilmeleridir. 

 

ETKİ 
 

Farklı dinamik 
Online satış, pazarlar, ürünler ve markalar 
açısından gelenekselden farklı bir dinamiğe 
sahip olacak. 

Yeni gündeme gelen sorular 
Farklılaşma stok yönetimi, çok kanallı 
entegrasyon gibi özel bir yaklaşım gerektiren 
önemli sorular vardır. 

 Yeni satın alma deneyimi 
Geleneksel perakende zincirini, 
mağazalardaki bilgi işlem bileşenlerini 
ve çevrimiçi öğeleri birleştiren çok 
kanallı entegrasyon yeni bir deneyim 
sunuyor. 

Çoklu platform 
Ortak bir amaç ile entegre edilmiş bir çok 
platformda marka sadakati yönetimi: 
müşterileri elde tutmak 

Küresel müşteri ağı 
Küçük işletmeler ve çok özel segmentler için 
dünya çapında erişim ve küresel bir yeni 
müşteri ağı oluşturma potansiyeli 

 

 

Çevrimiçi 
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Yeşil ve sorumlu etiketlerin artan değeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pazarlama stratejilerinin 
merkezinde sürdürülebilir 
inovasyon

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Çevresel nedenler, en az son elli yıldır bireylerin ve şirketlerin 
gündeminde yer almakta ve birçok durumda medyada yer almasına bağlı 
olarak farklı endişeler kamuoyunun dikkatini çekmektedir. 

Günümüzde, bir bütün olarak toplumdan artan şeffaflık çağrısına 
yansıyan, sürdürülebilirlik ve çevre kaygılarının sayısız tezahürüne tanık 
oluyoruz. Tüketiciler, belirli faaliyetlerin gezegen ve kaynakları 
üzerindeki etkilerinin her zamankinden daha fazla bilincindedir ve bu da 
şirketleri sorumluluklarını üstlenmeye zorlamaktadır. 

Birkaç on yıl öncesine kıyasla tüketicilerin ne kadar bilinçli veya bilinçli 
olduklarını ölçmek kolay değil. Bununla birlikte, tüketicilerin şu anda 
sahip oldukları farkındalık düzeyi ne olursa olsun, önümüzdeki on yıllarda 
daha sürdürülebilir kurallar altında yaşamaları muhtemeldir. 
Yenilenemeyen kaynakların artan maliyetinin etkisi, bu artan bilincin bir 
kısmını kesinlikle açıklayacaktır çünkü nakliye ve diğer dolaylı maliyetler 
üretim sürecini etkilemeye devam edecek ve bu nedenle ürünlerin 
fiyatlarına yansıyacaktır. 

Öte yandan, artan eğitim seviyeleri, gıda, enerji, ulaşım, giyim, 
elektronik, enerji ve geri dönüşüm gibi seçenekler de dahil olmak üzere 
tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye daha yatkın olacağından, insanların 
çevreyle ve sürdürülebilirlik sorularıyla ilişki kurma biçimlerini kuşkusuz 
etkileyecektir. Ayrıca tüketiciler, uzun vadeli tasarruflar için daha fazla 
değer aramaya başlayabilir ve daha pahalı olan ancak gelecekte tasarruf 
sağlayan yatırımlar olarak görülen belirli ürünleri seçebilir. 

Bir bireyin belirli bir konuda sahip olduğu herhangi bir kişisel görüş 
dışında, tüketiciler de daha geniş sosyal ve kültürel topluluğa 
üyeliklerinden etkilenir ve bunun bu alanda da etkisi olacaktır. 
Sürdürülebilirlik ve çevre kaygıları toplumsal nedenler haline 
geldiğinden, bu temalar etrafındaki mesajlar etkili, güçlü ve güçlü 
iletişim ve pazarlama stratejileri haline geliyor. 

Bu anlamda, sürdürülebilirliği bir yenilik kaynağı olarak kullanacakları, 
yeni çözümler ve yeni ürünler geliştirecekleri ve daha sürdürülebilir 
yaşam tarzlarının benimsenmesi için şirketler, endüstriler ve markalar 
tarafından güçlü bir şekilde teşvik edilecektir. Bu değişimi daha geniş 
pazarlama kampanyalarının bir parçası olarak tüketicilere etkili bir 
şekilde iletmek, markaların çalışma ve stratejilerini planlama biçiminde 
temel bir değişikliği temsil edecektir. Bu sonuçta tüketicilerin, 
düzenleyicilerin ve hatta diğer şirketlerin davranışlarını etkileyecektir.
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İşletmeler üzerinde 
şeffaflık için küresel bir 
çağrı var

Öte yandan, tüketiciler, gerçek değişimi yönlendirmek için giderek 
artan bir şekilde şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
uygulamalarını operasyonlara ve finansal raporlamaya entegre 
etmelerine önem verecek. Aslında, günümüzde şirketlerin 
faaliyetlerinin etkilerini bildirmeleri ve bu sonuçların sosyal medya 
aracılığıyla geniş çapta paylaşılması yönünde artan bir beklenti var ve 
üretmek için daha az su tüketimi, karbon ayak izi azaltılmış, ambalajı 
azaltılmış ürünlere olan talebin artmasıyla sonuçlanmaya devam 
edecek. Aynı zamanda, dünyanın her yerinden, özellikle Asya'daki 
Avrupa ve Amerikan dev markalarına tedarik sağlayan sözleşmeli 
fabrikalarda, imalat işçileri için daha iyi çalışma koşulları talep eden 
kişi ve kuruluşlar var;

 
 
Çevresel ve sosyal kaygılar açısından ne olacağını tahmin etmeye çalışmak kolay değildir. Birincisi, bu 
endişeler on yıllardır toplumun gündeminde olduğu için ve hala aktif olmalarına rağmen nasıl gelişme kat 
edileceği net değil. Ayrıca, iki rakip taraf arasında mevcut anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda, her iki 
çözümün etkilerini tam olarak anlamak ve artılarını ve eksilerini analiz etmek çok zordur. Sentetik ve plastik 
ayakkabılara karşı derinin çevresel yararları ve dezavantajları hakkındaki mevcut tartışmada durum budur.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Büyük kamu incelemesi 
İnternet kullanımının kitleselleşmesi ve web 
tabanlı sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte 
markalar ve şirketler milyonlarca kişiye sahip 
olacak. 

Sürdürülebilir kurallar artacak 
Bu, düzenleyici kurumların yeni 
dayatmalarından veya şirketlerin kendi 
iç stratejilerinin bir parçası olarak 
belirledikleri standartların 
artırılmasından veya daha bilgili bir 
müşteri grubu tarafından 
değerlendirilecektir. 

Tedarik zinciri takibi 

Tüketici, üretim süreci hakkında bilgi talep 
edecek ve sorular, malzemelerin ve ürünlerin 
menşeinden çalışma koşullarıyla ilgili ayrıntılara 
kadar uzanacaktır. Deriyle ilgili yaygın sorular, 
sığırların hangi koşullar altında tutulduğuyla 
ilgili soruları içerecektir. 
Bazı ürünlerin ambalaj üzerinde tüm 
tedarik zinciri hakkında bilgi içermesi 
gereken gıda endüstrisine benzer şekilde, 
hammaddeyi üretimden önce işlemek için 
kullanılan işlem ve yetiştirilen süreçler 
gündeme gelecektir. 

 

ETKİ 
 

Sosyal normlar, değişimin etkili çarkları 
olacak 

Tüketici kalıplarında değişim 
Bazı satın almalar, gelecekteki tasarrufları 
elde etmenin bir yolu olarak mevcut 
yatırımlar olarak görülecektir. 

Deri vs Sentetik. Hangileri daha yeşil? 
Tartışma etkisini koruyacak ancak nihai bir 
bilimsel sonuca ulaşmak zor olacak. 
Tüketici kararsızlığı da devam edecek. 

 

 

Sürdürülebilirlik 
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 Yeni Düşük Maliyetli Üretim Alanlarına İhtiyaç Var 
 

DÜŞÜK MALİYET KITLIĞI 
 

1970'lere kadar ürünler tüketim pazarlarının yakınında üretildi ve üretim 
sürecinin çoğu aynı alanda yoğunlaştı. Bu süre zarfında, şirketlerin daha 
düşük maliyetli işgücüne sahip ülkelere doğru hareket etmesiyle bir yer 
değiştirme süreci başlatıldı. Bunun bir örneği, üretim birimlerinin bir kısmını 
kıtanın güneyindeki Portekiz gibi ülkelere taşıyan Kuzey Avrupa'daki 
şirketlerde meydana gelen yer değiştirme sürecidir. 
 
Otuz yıl sonra, Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olurken, imalat 
dünyasının resmi (tekrar) değişti ve bu Asya ülkesi, düşük maaşları 
ve geniş bir işgücü ile üretim için en rekabetçi ülke haline geldi. Bu 
güçlü yönler dünyanın her yerinden yatırımcıları Çin'e çekti ve 
yüzlerce şirket üretim birimlerini yeniden konumlandırdı veya yerel 
olarak taşeronluk yapmaya başladı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Çinli işçiler tazminat talep ediyor 
 
 
 

Şekil 16 
Çin Yuan’ına karşı ABD dolar döviz 
kuru 
CNY to 1 USD 
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Kaynak: Bloomberg 

Birkaç yıl içinde bu sürekli hareket, işgücü maliyetlerinin artması ve 
açıkçası genel üretim maliyetleri üzerinde sonuçları olan büyük bir işçi 
talebiyle sonuçlandı. Bu teşvik edici bir gerçektir ve Çinli yetkililerin 
farkında olduğu bir şeydir. CLIA - Çin Deri Sanayicileri Derneği 
Başkanı Su Chaoying kısa süre önce worldfootwear.com'a verdiği bir 
röportajda, bazı bölgelerde, özellikle de kıyı bölgelerinde, işgücü 
maliyetindeki artış ve işgücü sıkıntısının, ulusal endüstrilerine sunulan 
başlıca zorluklardan ikisi olduğunu söyledi. 

 
Çin ekonomik büyümesine yardımcı olurken, aktif nüfusunun gelir 
durumu iyileşiyor ve düşük maaş almaya daha az istekli oluyorlar. 
Nisan 2014'te güneydeki Guangdong eyaletindeki işçiler günlerdir 
grevdeydi ve resmi rakamları vermek zor olsa da, çeşitli kaynaklar 
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited fabrikalarından birinden 10 000 
çalışanın etkinliğe katıldığını iddia etti. İşçilerin iddiaları uluslararası 
basında yankılandı: eksik sosyal sigorta primleri ve konut fonu 
katkılarına atıfta bulunan başarısız ödemeler, bu da şimdi daha iyi 
ödeme koşulları için savaşmaya istekli olan Çin'deki işgücünün daha 
fazla bilincini ortaya koyuyor. 
 
Çin'in ekonomik büyümesi ve işçilik maliyetlerindeki sonuçlar, ülke 
endüstrilerinde artan üretim maliyetlerinde akılda tutulması gereken tek 
unsur değil. Çin para birimi Yuan, dolar karşısında yukarı yönlü bir değer 
kazanma hareketinde. 1994 yılına geri dönersek, 1 ABD doları 8,5 Çin 
Yuanı değerindeydi. 1994-2004 döneminde Çin sabit bir döviz kuru 
politikasını destekledi ve sonraki on yılda Çin ulusal para birimi ABD doları 
karşısında önemli ölçüde değer kazandı. Son on yılda %25'in üzerinde 
değerlenen Çin Yuanının bu evrimi, şu anda 6 ABD dolarının biraz 
üzerinde olan yıllık ortalama döviz kuruyla sonuçlanmaktadır.
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Daha yüksek ayakkabı 
ihracat fiyatı

Tüm bunların bir sonucu olarak, dünya ayakkabı ihracat fiyatı 
2005'ten itibaren önemli ölçüde artarak 2005'te 5,92 ABD dolarından 
2012'de 8,27 ABD dolarına çıkarak yıllık %4,9'luk bir büyüme 
gösterdi. Bu, 1990 (5.21 ABD doları) ile 2005 arasındaki dönemde 
yıllık %0.9'luk bir büyüme oranına denk geliyor. Bu performansın ana 
itici gücü deri fiyatlarının baskısıydı. Nitekim 2003-2013 döneminde 
kauçuk ve plastik ayakkabı fiyatları %2,7 artış gösterirken, deri 
ayakkabı fiyatları bu dönemde %7,5 daha pahalı hale geldi. 

Şekil 17 
Dünya Çapında Ayakkabı Fiyatları ve Enflasyonu 
Dünya Ortalama İhracat Fiyatı (USD)
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Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, Ekim 2014 

 
Ortalama ihracat fiyatındaki bu kayma, deri ayakkabı ihracatında hem 
hacim hem de değer olarak keskin bir düşüş ve kauçuk ve plastik 
ayakkabı ihracatında istikrarlı bir artış ile satılan ürünlerin karışımını 
etkiledi. 

 

Deri ayakkabılar, 2003 yılında ihraç edilen tüm ayakkabıların 
neredeyse %30'unu temsil ediyordu ve değeri, küresel ihracat 
değerinin %60'ından fazlasını oluşturuyordu. Kauçuk ve plastik 
ayakkabı, toplam ayakkabı ihracatında %20'lik bir kalıntı değerine 
sahipti. Sadece on yıl içinde bu tablo tersine döndü ve deri ayakkabı 
ihraç edilen tüm çiftlerin %20'sinden daha azını temsil ediyor ve 
değeri önemli ölçüde %50'nin altına düştü.

Gelişmiş Ülkeler Fiyat Endeksi 

5.21 
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Şekil 18 
Ayakkabı İhracat Fiyat Artış Oranları 2003-
2013, Büyüme oranları 2003-2013 CAGR8% 
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Kaynak: World Footwear Yearbook 2014 

Şekil 19 
Deriden Kauçuk ve Plastik Ayakkabıya Geçiş 
İhraç Edilen Toplam Ayakkabı Payı 
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Kaynak: World Footwear Yearbook 2014 
 

Deri ayakkabı fiyatları 
arttıkça yeni iş fırsatları

Artan üretim maliyetleri, satılan miktarları etkileyerek perakende 
fiyatında bir artışa neden olacaktır. Ayakkabı fiyatları artıyorsa, 
tüketicilerin daha az miktarda satın almaları beklenir ve sonuç olarak 
insanların ayakkabılarını çöpe atmaya daha az meyilli olmaları beklenir. 
Tüketiciler, özellikle ürünler daha yüksek fiyatlara sahipse, ayakkabı 
yaşam döngüsünü uzatmanın yollarını arayacaklar. Pahalı deri ayakkabı 
satın almak, içgüdüsel bir tüketim uygulamasından çok bir yatırım olarak 
görülebilir ve bu nedenle bu tüketiciler uzun bir yaşam döngüsünden 
yana olacaktır. Bu, onarım hizmetleri ve ayakkabılarının ömrünü uzatmayı 
amaçlayan ürün ve hizmetlerle ilgili işletmeler için yeni iş fırsatları 
yaratacaktır.

2013 2003 2013 2003 

 
Deri 

 
Kauçuk ve Plastik 

2.7% 
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Artan üretim maliyetleri, yer 
değiştirme hareketlerine neden 
olacaktır.

 
Çin'de üretim maliyetleri artmaya devam ettikçe, mevcut işgücüne ve daha 
düşük işgücü maliyetlerine sahip diğer ülkelere taşınma eğilimi olabilir. Bay Su 
Chaoying, bu eğilimin var olduğunu ve devam edeceğini kabul ediyor: "İhracat 
ortalama fiyatının hızlı büyümesi, bir yandan ayakkabı sektöründeki genel 
maliyet artışını gösterdi ... ve bu eğilimin önümüzdeki birkaç yıl içinde devam 
etmesi bekleniyor, ancak büyüme oranı daha küçük olacaktır. Toplam 
maliyetteki artış ve buna bağlı olarak ayakkabı ihracat fiyatındaki artışla 
birlikte, düşük katma değerli ayakkabı üretimi güneydoğu ülkelerine 
kaydırılacaktır. Aslında, düşük fiyatlı ayakkabıları tercih eden bazı alıcılar 
şimdiden siparişlerini Çin yerine Vietnam gibi ülkelere vermiş durumda." 
 
World Footwear Yearbook’a göre 2012 yılında Çin dünya ayakkabı ihracatının 
%74,1'ine sahipken, 2013 yılında bu rakam %73,4'e gerilemiştir. Diğer Asya 
ülkeleri, kotaları 2012'de %4,1'den 2013'te %4,5'e yükselen Vietnam gibi ters 
yönde ilerliyor. 
 
Aynı kaynak, 2010 yılında Çin'in hacim olarak ABD ayakkabı ithalatının 
%87'sini temsil ettiğini ve geçen yıl bu oranın %81'e düştüğünü tahmin 
ediyor. Ters yönde hareket edersek, 2010 yılında ABD ithalatının sırasıyla %8 
ve %2'sinin kaynağı olan Vietnam ve Endonezya, sadece üç yıl içinde pazar 
paylarını %10 ve %4'e çıkarmaktadır. Çin, başta diğer Asya ülkeleri olmak 
üzere bir miktar önemini kaybediyor.
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Kıyıya yakın trendler 
yoğunlaşabilir

Uluslararası ayakkabı endüstrisinde, şirketlerin üretimi kıyıya yakın 
bir yere taşıma eğiliminde olacağını iddia eden son zamanlarda bir 
yankı var. Hareketi haklı çıkarmak için çeşitli faktörlere işaret 
edilmektedir. Şirketler, bazı durumlarda dünyanın uzak bölgelerinden 
seyahat süreleri kabul edilemediğinden, üretimin ana tüketim 
pazarlarına yakın olmasını önemli buluyor. Ayrıca, Çin'deki şirketler 
binlerce çift siparişle uğraşıyor ve Avrupa'daki bazı endüstri 
oyuncularının ana işi haline gelen hızlı teslimatlı küçük siparişlere 
odaklanmıyorlar. 

 

Bu ortak kanıya rağmen, rakamlara baktığımızda, üretimin dünya 
çapında örgütlenme biçiminde büyük bir değişimi desteklemiyor gibi 
görünüyor. World Footwear Yearbook’a göre ABD'de piyasaya yakın 
üretim son 5 yılda sadece %2'den %3'e yükseldi. Bu gelecek için bir 
eğilim olabilir, ancak boyutu hala belirsizlikle çevrilidir.
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DEĞİŞİKLİK 
 

Tedarikçi olarak düşük maliyetli 
ülkeler  

Gelişmiş ekonomilerin pazarları düşük 
maliyetli ülkeler tarafından tedarik 
edilmektedir. 

Artan işçilik maliyetleri 
2005'ten bu yana, artan üretim maliyetleri 
nedeniyle ayakkabı fiyatları genel enflasyon 
seviyelerinin üzerine çıktı, işçilik maliyetleri 
arttıkça ve düşük maliyetli işgücünü, 
büyük bir personel arzını ve üretim 
birimlerini uygulayacak ölçeği birleştiren 
alternatif ülke eksikliği var. 

Artan deri fiyatları 
Diğer sektörlerdeki deri talebindeki 
artış fiyatları yukarı çekiyor 

 

ETKİ 
 

Ürün karışımındaki değişiklik 
Deri potansiyel olarak niche odaklı bir ürün 
haline geldiğinde, ürün karışımındaki 
değişiklik 

Yeni malzemelerin ortaya çıkışı 
Daha yüksek deri fiyatları, plastik ve sentetik 
gibi yeni malzemelerin ortaya çıkmasına izin 
verecek 

Tüketimde büyüme 
Kişi başına tüketim gelişmiş dünyada zirve 
yapacak ve tüketimdeki artışın çoğu 
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde 
yer alacaktır. 

 

 
 

 

Düşük Maliyet Kıtlığı 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yirmi yıl sonra ayakkabı pazarını ne yönlendirecek? 
• Hızla değişen dünya 
• Demografi, tüketici davranışını değiştirecek 
• Yeni pazarlar markaya daha duyarlı olacak 
• Gelişmekte olan pazarlar yeni zorluklar yaratacaktır. 
• Çevrimiçi girişimler, yeni pazarlama araçları sağlayacak 
• Müşteri marka ilişkisi ve sadakati yönetimi ortaya çıkacak 
• Pazara yakın üretimin büyüklüğüne ilişkin belirsizlik 
• Çin zirve yapacak mı? 
• Çin'in alternatifleri neler olacak? 
• Fiyatlar ürün ikamesini daha da ileri götürecek mi?
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