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Rus ekonomisinin istikrara kavuşması
tüketicilerin ekonomik davranışlarını
değiştirmeye başladı.
Finansal Araştırmalar Ulusal Ajansı‟nın
araştırmasına göre, iki yıl önce
durumun daha da kötüye gideceği
endişesiyle tasarruf etmeyi tercih eden
tüketiciler artık tüm güncel ihtiyaçları
için harcama yapmaya başladı. Bu
trend aslında ertelenmiş
talepten kaynaklanıyor.
Ekonomik istikrarın da
etkisiyle, tüketiciler daha
önce planlanmış satın
alımlarını artık daha fazla
ertelemiyor.
Gösterge faiz oranındaki değişiklikle
birlikte mevduat faiz oranlarının da
2015‟e göre yarı yarıya düşüş
göstererek %18‟den %9 seviyelerine
düşmesi mevduatın cazibesini azalttı.
Ucuzlayan krediler daha fazla ilgi
çekmeye başladı.
Araştırmalara göre, 2015‟in başlarında
ülkenin %47‟sı önce belirli bir tutarı
ayırıp gerisini harcarken, şimdi yine
aynı oranda, %46‟sı, tasarruf gereği
duymayarak tüm gelirini harcıyor. Bu
eğilim özellikle 35-44 yaş arası
ekonomik olarak aktif olan Ruslar için
geçerli.
Uzmanlara göre, Rusların tasarruf
eğilimlerindeki değişim, öncelikle Rus
ekonomisinin krizden çıkışıyla
bağlantılı. Ekonomik Kalkınma
Bakanlığı, ekonominin 2016‟daki %0.6
küçülmesinin ardından, bu yıl %2
büyüyeceğini öngörüyor. Rosstat
verilerine göre, 2015‟te %12.9 olan
enflasyon oranı, 2016‟da %5.4, bu yıl
ise %4.1‟e düştü.

Ekonomik iyileşme, Rusları daha önce
“kötü günler” için tasarruf yaparken
erteledikleri büyük ölçekli satın alımları
da gerçekleştirmeye yöneltti. Bu satın
alımların içerisinde, ev, araba, ev
eşyasi gibi harcamalar da var.
Kümüle ertelenmiş talep, enflasyonun
düştüğü dönemlerde tipik bir davranış
olarak nitelendiriliyor.
Harcamaların artması, kredi
kartı kullanımlarında da
kendini gösteriyor. Kredi kartı
kullanıcıları yine nüfusun en
aktif kesiminden oluşuyor.
Yaşlı jenerasyon, tasarruf
etmeyi daha fazla tercih ediyor. Genç
kesim ise harcamalarını önemli ölçüde
artırabilecek bir gelir düzeyine sahip
değil.
Yaşlı jenerasyonun tasarruf eğiliminin
yıllardır değişmeyen bir trend olduğu
belitiliyor. 55 yaş üstü kesim,
beklenmeyen koşullara karşı bir
güvenlik sağlamak istiyor.
Döviz kurlarının artacağı yönünde
beklentiler ise diğer bir faktör.
Tüketiciler, harcamalarında fiyatların
düşmeyeceği öngörüsünü de dikkate
alıyor.
“Stok”ların tükenmesi, yani sahip
olunan ürünlerin kullanım sürelerinin
bitmesi veya değerlerini yitirmesi de
alımların daha fazla ertelenememesine
yol açıyor.
Merkez Bankası da, son mali politika
raporunda, 2017‟de toplumun davranış
biçiminin yavaş yavaş tasarruf
modelinden tüketici moduna
geçeceğini not etmişti.
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Çocuk ve genç giyim ürünleri satışları %9 düştü
RBC‟nin, “2017 Rus çocuk giyim
pazarı” araştırmasının sonuçlarına
göre, çocuk ve genç giyim pazarı, 2016
yılında %8.8 küçülerek 330 milyar
rubleye indi.
Satışlardaki düşüşe rağmen, çocuk ve
genç segmentinin drumunun
perakende moda pazarının geneline
göre daha olumlu olduğu belirtiliyor.
Kıyaslama yapmak gerekirse; toplam
moda sektörünün hacmi, 2016‟da %
13.2 düşüş göstermiş, erkek ve bayan
hazır giyim satışları ise sırasıyla %20.6
ve %9.9 azalmıştı. Çocuk ve genç
segmentinin göreceli istikrarı, Rus
tüketicilerin çocuk ürünleri
alışverişlerinde tasarruf etme
konusunda gönülsüzlük ve
kararsızlıklarından kaynaklanıyor.
RBC‟nin Mart 2017 tarihli pazar
araştırması, Rusların yaklaşık yarısının

daha fazla tasarruf fikrinden
vazgeçtiğini gösterrmesine rağmen,
satınalım gücünü artıran reel bir teşvik
henüz görünürde yok.
Gelirlerdeki düşüşe ve fiyatlardaki
artışa rağmen, tüketici güvenindeki
artışın, satışların artmasında bir miktar
etkili olabileceği belirtiliyor.
Önümüzdeki on yıl, 2000‟li yıllarda
doğan çocukların büyümesi, pazarın
büyümesinin itici gücünü oluşturacak.
Bu paralelde, genç giyim ürünleri
segmentinde istikrarlı bir büyüme
olacagı öngörülüyor.
En olumsuz durum ise yeni doğan
bebeklere yönelik ürünlerde oluşacak
gibi görünüyor. Rusya İstatistik Kurumu
(Rosstatt) verileri, doğum oranında
2015‟ten bu yana düşüşe işaret ediyor.
Kaynak: RBC

Tüketiciler alışverişlerinin üçte ikisinde hala nakit kullanıyor

Rus tüketiciler
nakitten
vazgeçmiyor.

Haziran ayında, tüketicilerin
alışverişlerinde hala nakit kullanmayı
tercih ettikleri, satın alımlarının yalnızca
üçte birinde nakit dışı yöntemler
kullandıkları açıklandı.
Araştırmalara göre, nakit kullanmadan
yapılan alışverişlerde ortalama fatura
tutarı bir buçuk katına çıkıyor.
Haziran ayı verileri, tutar bazında
bakıldığında, perakende mağazalarda
yapılan alışverişlerin %67‟sinin nakit ile,
%33‟ünün ise diğer yöntemlerle
yapıldığını gösteriyor. Nakit kullanılmayan
alışverişlerin oranı haftasonlarında %37-

38 seviyesine çıkıyor.
Nakit dışı yöntemlerle ödemelerin
oranının en yüksek olduğu bölgeler; %48
ile Sverdlovsk ve Tümen bölgeleri ve
Moskova, %46 in the Novosibirsk ve
Arkhangelsk bölgeleri olarak sıralanıyor.
Nakit dışı yöntemlerin kullanımının
artması yönünde bir eğilim olsa da, bu
ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda
yapılacak çok iş bulunuyor. Kullanımına
başlanan yeni online kasaların ve
elektronik altyapının bu açıdan teşvik
edici olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Retail.ru

Aizel.ru “Erkek modası” reyonunu açtı
Online mağaza Aizel.ru, “Erkek modası”
segmentini açtı. Moda segmentindeki
alışverişlerin %43‟ünün erkek
tüketicilerce satın alındığı verisinden
yola çıkan mağaza, bilinir dünya
markaları ile genç Rus dizaynerlerin

ürünlerini sunuyor.
“Erkek modası” segmentindeki
ürünlerin, yıl sonu itibariyle toplam ürün
portföyünün %30‟unu oluşturması
hedefleniyor.
Kaynak: newretail

Sayfa

Sayı 50

3

Moskova’da ikinci çeyrekte de yeni AVM açılmadı
Üstüste iki dönemdir, Moskova‟da yeni
alışveriş merkezi açılmıyor.
JLL verilerine göre, yüksek kailtedeki
alışveriş merkezlerindeki boşluk oranı,
2017‟nin ikinci döneminde %7.2‟den %
6.4‟e düştü. JLL analistleri, boşluk
oranın düşmeye devam edecegini ve yıl
sonunda %6 „ya inerek 2015‟in
başından beri en düşük seviyeye
ulaşacağını öngörüyor.
Yıl sonuna kadar toplam 237 bin m2
kaliteli AVM alanının hizmete açılması
planlanıyor. Büyük projelerin içerisinde
Vegas Kuntsevo (113 bin m2), Vidnoe
Park (45 bin m2) ve Arena Plaza (20
bin m2) bulunuyor.
Yeni açılışın olmaması ve önceki üç
yılda hizmete açılan alanın, toplam 1.6
miyon m2 ile oldukça yüksek olması

paralelinde, perakende markalar
çoğunlukla 2014-2016 döneminde
açılan alışveriş merkezlerinde mağaza
açıyorlar. Böylece açılış dönemlerindeki
yüksek boşluk oranları düşerken, bu
merkezler de tüketiciler için daha cazip
hale geliyor.
JJ verilerine göre, ikinci dönemde
kiralanan yeni mağaza alanlarının %
65‟i 2014-2016 döneminde açılan yeni
alışveriş merkezlerinde kiralandı.
Alışveriş merkezlerindeki ortalama kira
bedellerinde ise 2017‟nin ikinci
döneminde bir değişiklik olmadı.
Alışveriş merkezlerinde ortalama kiralar
m2 başına 74 bin ruble seviyesinde. İlk
katta yer alan 100 m2 büyüklüğünde
bir mağazanın maksimum kirası ise m2
başına 195 bin ruble civarında.
Kaynak: JLL

Bosco abiye ve gelinlik mağazası açacak
Rusya‟da lüks ürünler segmentinin en
büyük oyuncularından Bosco di
Ciliegi‟nin, Petrovsky Pasaj‟da
multibrand abiye ve gelinlik mağazası
açmayı planladığı belirtildi.
2018 baharında açılması planlanan
Bosco Ceremony‟de, 550 m2 alanda
Tony Ward, Marchesa, Rosa Clara,
Badgley Mischka, Max Mara Bridal,
Rene Caovilla, La Perla gibi markaların
ürünleri satışa sunulacak.
Planlanan yatırımın tutarının, marka
tarafından açıklanmamasına rağmen
1.5 milyon dolar civarında olduğu
tahmin ediliyor.

Marka temsilcilerine göre, Bosco
Ceremony, sadece bir mağaza
olmayacak. Ürün siparişi, kutlama
organizasyonu, hediye seçimi, makyaj
ve kuaför hizmetleri gibi çeşitli servisler
de sunulacak.
Moskova‟da bu segmentte premium
mutibrand mağazalar arasındaki
rekabet oldukça fazla. Bu mağazaların
arasında Wedding by Mercury, Admire,
Plumage gibi mağazalar bulunuyor.

Rekabetin
yüksek olduğu
abiye giyim ve
gelinlik
pazarında artık
Bosco da olacak

Bosco‟nun avantajının lokasyon, geniş
marka seçeneği, sunacağı ek hizmetler
ve mevcut müşteri portföyü olacağı
belirtiliyor.
Kaynak: Vedomosti

Ekonomi Bakanlığı, tüketici talebindeki artışa dikkat çekti
Tüketici talebindeki canlanma Mayıs
ayında da devam etti. Perakende
ticaret hacmindeki mevsimsellikten
arındırılmış değişim oranı yine pozitif
gerçekleşerek, Nisan ayında olduğu
gibi %0.1 oldu.

Gıda dışı ürünleri hacmi de üstüste
üçüncü ay yine artış gösterirken,
büyüme oranları da hafifçe ivme
kazanıyor.
Kaynak: retail.ru

Yeni mağaza açılışları
 Lüks spor giyim butiği Plein Sport, Rusya‟daki ilk mağazasını
Moskova‟da Metropolis alışveriş merkezinde açtı.
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 Çocuk şapka ve aksesuar markası Chobi, Crocus City Mall‟da
yeni konseptinde bir mağaza açtı.
 Novosibirsk‟teki Aura alışveriş merkezinde şehirdeki en büyük
H&M mağazası açıldı. Haziran sonunda açılan mağaza 2.300
m2 büyüklüğünde.
 Cortefiel Grubu‟na ait olan Women‟s Secret, Kursk‟da Atrıium
alışveriş merkezinde yeni bir mağaza açtı.
 Metropolis alışveriş merkezinde, X-Store konseptinde ilk Geox
mağazası açıldı. Marka, ayakkabı ve dış giyim ürünleri
sunuyor.
 Finn Flare, St. Petersburg‟daki Ohta Mall alışveriş merkezinde
bir konsept mağaza açtı.
 Uniqlo, Moskova‟da Atrium alışveriş merkezinde, mağaza
yeniden inşası sırasında yaz boyunca her gün açık olacak
geçici bir açık mağaza açtı.

Online kasa kullanımı zorunlu oldu
Kasa kullanması zorunlu olan şirketler
ve bireysel girişimciler için online kasa
kullanımı 1. Temmuz‟dan itibaren
zorunlu oldu.
Bu tür kasalar sene başından beri yeni
kurulan şirketler hariç isteğe bağlı
olarak kullanılıyordu. Yılın ilk yarısında
yaklaşık 850 bin adet kasanın
kullanıma geçtiği belirtiliyor.
Yeni kasalar ile, ödemelerle ilgili tüm
bilgiler online olarak Federal Vergi
Servisi‟ne (FNS) gönderiliyor. Alıcılar da
mobil uygulama üzerinden ödemeleri
kontrol edebiliyor. Böylece ürün satın
aldıkları işletmelerin yasal çalışıp

çalışmadığını da tespit edebiliyor.
FNS, bu uygulama ile perakende ticaret
faaliyetlerini daha şeffaf hale getirmeyi,
raporlama prosedürlerini
kolaylaştırmayı ve vergi otoritelerinin
kontrol yüklerini azaltmayı amaçlıyor.
UTII sistemiyle çalışan işletmelerin de 1
Temmuz 2018 itibariyle online
kasaların kullanımına geçmiş olması
gerekiyor.
Temmuz 2018 itibariyle, 3.5 milyon
adet online kasanın kullanımda olacağı
tahmin ediliyor.
Kaynak: newretail

