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Rus tüketicilerin para harcama
istekliliğinin seviyesi 2016’nın son
dönemine göre %7 artarak %22’ye
çıktı. Ülke ekonomisinin krizde
olduğuna inanan tüketicilerin oranı ise
7 azalarak %77’ye düştü.

gösteriyor. Bununla birlikte, kriz önceki
seviyelere dönüşten bahsetmek için
henüz erken; endeks hala 2014’teki,
hatta 2015’teki seviyelerinden daha
düşük. Pazar hala çok ekonomik bir
alıcı kitlesiyle çalışmaya devam ediyor.

Tüketicinin genel havasını ve
gelecekten beklentilerini yansıtan
Nielsen Tüketici Güven Endeksi,
2016’da 63 puan ile en
düşük seviyesine inmişti.
Endeks 2017’nin ikinci
döneminde de düzelme
trendini devam ettirerek 70
puana yükseldi. Endeksin
100’ün altında olması
gelecekle ilgili karamsar bir
hava olduğunu gösteriyor.

Endeksin ölçtüğü üç kriterden biri olan
para harcama istekliliği hala düşük
seviyede; Rusların %77’si harcama
yapmak için doğru zaman
olmadığını düşünüyor. Ancak
aksi görüşte olanların
oranında 2016 yılının son
dönemine göre %7 artış
bulunuyor. Bu da aslında bu
yıl içinde görülen en önemli
olumlu trend olarak
yorumlanıyor.

Perakende ticaret, 2017’nin Nisan
Mayıs aylarında ilk gelişim sinyallerini
vermeye başlamış, Haziran ayında da
geçen senenin aynı dönemine göre %
1.2 büyüme göstermişti. Talebi aşağı
çeken en önemli faktörlerden olan
enflasyonun düşmesi ile tüketiciler
alışveriş yapmaya daha açık hale geldi.

Yeni giyim alışverişlerinden tasarruf
edenlerin oranı %5 azalarak %56’ya
inerken, daha ucuz ürünlere
kaydıklarını belirtenlerin oranı %3
artarak %55 oldu.

Tüketici talebindeki gelişme, geçen yılın
ortasından bu yana artış trendinde olan
reel ücret dinamikleriyle de
destekleniyor. Reel ücretlerde 2017
Ocak- Temmuz döneminde %3, yıllık
olarak ise %7.5 artış kaydedilmişti.
Tüketici Endeksindeki büyüme, talebin
hem tüketiciler hem de mağazalar
nazarında dengelenmeye başladığını

Moskova’daki perakende ticaret hacmi
ise Haziran ayındaki negatif trendden
sonra, Temmuz ayında yıllık bazda %
2.2 artış gösterdi. Başkentin perakende
ticaretinde kriz dönemi boyunca
görülen düşüş, Aralık ayında %20.9 ile
rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak bu
trendin Mart 2017’de terse dönmesiyle
birlikte başkentin perakende
satışlarında Mart ayında %0.6, Nisan
ayında %2.1, Mayıs ayında ise %1.8
artış oldu.
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Moda endüstrisinin “yol haritası” çizilecek
Ulusal Moda Odası’nın Stratejik
Girişimler Ajansı ile birlikte çalışarak
hazir giyim ve ayakkabı pazarının “yol
haritası”nı çıkaracağı açıklandı.

hazır giyim, ayakkabı ve aksesuar
pazarındaki payının iki katına çıkarak
2035 yılında %50’ye ulaşmasını
öngörüyor.

Çalışma, “2035 itibarıyle Rusya’nın
global teknolojik liderliği için yeni
pazarlar geliştirilmesi ve koşulların
oluşturulması” programının bir parçası
olacak.

2035 itibariyle, yılda 1 milyon dolardan
fazla ciro yapan en az 10.000 moda
şirketinin bulunacağı ve bu şirketlerin
üretimlerinin en az %30’unu ihraç
ediyor olacağı umut ediliyor.

Bu yıl 8.5 milyar rublenin harcandığı
programa, 2018 yılında da 12.5 milyar
ruble ayrıldığı belirtiliyor.

Ulusal Moda Odası Başkanı Shumsky
programın, mevcut hafif sanayi
girişimlerine yönelik devlet teşvikleri
öngörmediğini belirtiyor. Tam tersi,
modası geçmiş üretimi desteklemek
yerine yeni pazarların geliştirilmesinin
hedeflendiğine dikkat çekiyor.

Yol haritasının konsepti içerisinde,
“akıllı giyim”, pazarda ümit vadeden bir
segment olarak değerlendiriliyor.
Konsept kapsamında, çeşitli cihazların
entegrasyonu ve 3D-baskı kullanılarak
kişisel tasarım gibi konular da
değerlendiriyor.
Moda Odası’nın hesaplamalarına göre,
şu anda 100 milyar dolar olan global
teknolojik moda pazarının hacmi 2020
yılında 300 milyar doları bulacak.
“Yol haritası”, Rus şirketlerinin, yerel

Öte yandan, son dönemde düşük ve
orta fiyat segmentlerindeki ürünlerin
ithalatının artması, borçlanma zorluğu
ve teşvik olmadan üretime yatırım
yapmanın karlı olmayışı gibi koşullarda,
endüstride hedeflenen gelişmenin
sağlanması ve yerel üretimin pay
artışının zaman alacağı görülüyor.
Kaynak: RBC

Tüketiciler kaliteye dikkat etmeye başladı

Fiyat kadar
kalite de ön
plana çıkmaya
başlıyor

Araştırmalara göre, Rusya’da tüketiciler
gıda dışı ürünlerde kaliteye daha fazla
dikkat etmeye başladı. Tüketiciler, daha
önce sık sık yenileme fırsatına sahip
oldukları ürünlerin seçiminde kalite ve
dayanıklılık aramaya başladı. Bu da
perakendecileri aranan kaliteyi
ulaşılabilir fiyatlarda sunabilmek
amacıyla tedarikçi portföylerini gözden
geçirmeye zorluyor.

Fiyat rekabeti, müşteriyi pazarın en
önemli oyuncusu yapıyor.
Perakendecilerin müşteriyi çekebilmek
için daha farklı bir koleksiyon veya ek
hizmetler gibi faktörlerle ön plana
çıkmaları gerekiyor. Bu tür rekabet
aslında pazarın da gelişmesini
sağlayacak olumlu bir etki yaratıyor.
Kaynak: retail.ru

Rus turistler en çok giyim ürünlerine harcama yapıyor
Yabancılara vergi iadesi yapan Global
Blue Türkiye’nin verileri, Temmuz
ayında Rus turistlere yapılan toplam
3.2 milyon TL vergi iadesinin 2.2 milyon
TL tutarındaki kısmının giyim
alışverişlerinden kaynaklandığını
gösteriyor.

İkinci sırada ise mücevherat geliyor.
Rapora göre, Temmuz ayında Ruslar
ortalama 1.140 TL tutarında harcama
yaptı. Bu rakam geçen senenin %17
üzerinde.
Kaynak: Global Blue

Sayfa

Sayı 53

3

Savage Rusya’ya dönüyor
Perakende giyim zinciri Savage, Rusya
pazarına geri döndüğünü açıkladı.

Moskova’daki mağazanın üç ay
içerisinde açılması planlanıyor.

Savage markasının Rusya haklarını
elinde bulunduran Salama firmasının,
açılacak mağazalar için Moskova’da
lokasyon arayışı içerisinde olduğu
bildirildi. Marka, 2015 yılında
perakende mağazalarını kapatarak,
yalnızca online mağazasını açık
tutmuştu.

Marka aynı zamanda hedef kitlesini de
genişletiyor. Önceden 25+ yaş
segmentini hedefleyen markanın, şimdi
30+ segmenti için de cazip ürünler
sunduğu belirtiliyor.

Salama firmasının temsilcisi
açıklamaları doğrulayarak,
Naberezhnye Chelny, Novosibirsk ve
Nizhny Tagil’deki mağazalara ek olarak
Moskova diğer bölgelerde de mağaza
açılışlarının devam edeceğini ve yılda
ortalama on beş mağaza açılışının
planladığını söyledi.

CBRE analistlerinden Nadezhda
Tsvetkova, kapsamlı bir pazarlama
kampanyası ile markanın geri
dönüşünün başarılı olma şansının
yüksek olduğunu belirtiyor.Tsvetkova,
Savage’in da aralarında bulunduğu seri
üretim segmentinin talep gördüğünü,
ancak aynı zamanda rekabetin de
yüksek olduğunu vurguluyor.
Kaynak: RNS

Rusya’da hazır giyim üretimi Çin’le başabaş
Çağdaş Gelişme Enstitüsü Profesörü
Alexei Skopin’e göre bugün Rusya’da
hazır giyim üretimi, Çin’de olduğu kadar
ekonomik hale geldi.
Şimdiye kadar maliyetlere rağmen
Uzakdoğu’da üretim daha ucuza mal
olmaktaydı. Ancak Skopin’e göre,
Çin’de maaşlar artarken Rusya’da
artmıyor.
Rosstat verilerine göre, 2017’nin ilk

yarısında hazır giyim üretimi geçen yılın
aynı dönemine göre %6.4 arttı. Endüstri
ve Ticaret Bakanlığı, aralarında Tom
Tailor, Finn Flare, Inditex ve Uniqlo’nun
bulunduğu dünya markalarının
Rusya’da üretimi genişletme niyetinde
olduklarını açıklamıştı. Açıklamaya
göre, 140 adet Rus üretici bu konuda
yabancı ortaklarla işbirliği konusunda
hazır olduklarını deklare etti.

Rusya’da üretim
avantajlı hale
gelyor.

Kaynak: Izvestiya

Moskova’da üçüncü Vegas açılıyor
Crocus Group’un temalı alışveriş
merkezleri Vegasların üçüncüsü olan
Vegas Kontsevo alışveriş ve eğlence
kompleksi 21 Eylül’de açılacak.
M-Kad’da, Mozhaisk ve RublevoUspensky bulvarları arasında yeralan
kompleks, toplam 287 bin m2 alana
sahip.
Kompleksin dizaynında Italyan stili ön
plana çıkıyor.
Kiracıların arasında G-Star Raw, Levi's,

Uniqlo, Zara, H & M, Guess, Koton,
Monki, Tous, Valtera, Lego,
BeautyLabN7, hipermarket "Tvoy Dom",
elektronik mağazaları Samsung, Sony
Center ve M.Video gibi mağazalar
bulunuyor. Komplekste ayrıca bir
sinema, bir buz pateni alanı ve spor
merkezi Crocus Fitness da yer alıyor.
Vegas Kuntsevo, Moskova’da 2017’de
hizmete açılan en büyük beş alışveriş
merkezinden biri olacak.
Kaynak: retail.ru

Yeni mağaza açılışları
 Novosibirsk’teki mağazasını 2013 yılında kapatan Max & Co,
Gallery Novosibirsk’te açacağı 100 m2 büyüklüğündeki yeni
mağazasıyla şehre geri dönüyor.
More Danışmanlık

 Tom Tailor, Rostov’daki ilk mağazasını Mega Rostov-on-Don
alışveriş ve eğlence merkezinde açtı.
 Tom Tailor, Krasnodar’daki ikinci mağazasını da Gallery
Krasnodar’da açtı.

Görüs ve önerileriniz icin
e-mail adresimiz;
eevaran@moredanismanlik.com

 Quicksilver, Krasnoyarsk’taki ilk mağazasını Planeta alışveriş
mağazasının birinci katında açtı.

www.moredanismanlik.com

 Koton, Butovo alışveriş merkezinde 1.663m2 büyüklüğünde
bir mağaza açmak için sözleşme imzaladı.
 Uniqlo, Nizhny Novgorod’daki ilk mağazasını Fantastic alışveriş
merkezinin birinci katında açıyor.
 Zara, Doğu Avrupa’daki en büyük mağazasını Kiev’de Lavina
Mall’da açıyor.
 Benetton, Rusya’da online mağaza açtı.
 BNS Group, Moscow City’de OKO’nun 39. katında Calvin Klein
showroom’u açtı.

Putin yasadışı ürünlerle savaşı sertleştiriyor
Başkan Putin, alınan tüm önlemlere
karşın yasadışı ürünlerin hala hafif
sanayi endüstrisinin %33’ünü
oluşturduğunu söyledi.
Putin’e göre, yasadışı ticareti azaltmaya
yönelik son dört yıldaki çalışmanın
sonuçları tatmin edici olmaktan çok
uzak. Yasadışı ürünlerin pazardaki payı
2013’te %39 iken, 2017’de %33’e
geriledi.

Bu kadar yüksek oranların devletin
yasal üreticilere uyguladığı teşviklerin
etkisini azalttığını ve vatandaşlara
“ciddi bir tehdit” oluşturduğunu
vurgulayan Putin, pazarın acil olarak bu
ürünlerden “temizlenmesi” gerektiğini
söyledi.
Yasadışı ürünlere yönelik uygulamaların
içinde, ürünlerin etiketlenmesi önemli
bir yer tutuyor.
Kaynak: RBC

Kaliteli hammadde ithalatında engeller kalkabilir
Başkan Putin, hafif sanayi için kaliteli
hammadde ithalatlarına limit getiren
engellerin kaldırılması gerektiğini
söyledi.
Putin, hammadde ithalatının objektif

olarak gerekli olduğunun belirlendiği
durumlarda, kaliteli hammadde ithalatı
sınırlamalarının kaldırılması gerektiğini
belirterek bu yönde bir çalışma
başlatılmasını istedi.
Kaynak: Prime

