Gelecek 5 yıl için öngörülen 10 Global Ana Trend.
Global ekonominin içinde
bulunduğu tüm belirsizliklere
rağmen bazı trendler kaçınılmaz
şekilde önümüze çıkmaktadır.
Dünyanın daha küçük olması,
yaşlanma, daha fazla şehirleşme,
zengin ve fakir arasında daha fazla
ayrışma. İklim değişecek, gıda
fiyatları artacak ve ekonomik güç
batıdan doğuya doğru aktarılacak.
EuroMonitor’un hazırlamış olduğu
son rapora göre piyasalarda etkili rol oynayacak olan 10 ana eğilim
aşağıdaki gibi belirlenmiş:
1. Belirsiz bir gelecek
Hem politik hem de ekonomik belirsizlikler günümüzde şu ana kadar olan
en yüksek seviyesindedir. Böyle bir durumun, satın alma kararlarının
verildiği zamanlardaki belirsizliklerin etkisinin artması ile devam edeceği
yönünde olacaktır.
2. Orta sınıfın yükselişi
Fakirlikten çıkan ve artan talepleriyle daha komplike tüketici durumunda
olan nüfusun artması ile gelişen pazarlarda orta sınıfın yükselişi ekonomik
gelişmenin getirdiği başlıca sonuçlardan birisidir.
3. Tatminsiz gençlik
Gelişmiş ekonomilerdeki durgunluğun başlıca sonuçlarından birisi de
“makul” gençlerin azalmasıdır. Çünkü, bu gençler yüksek işsizlik oranıyla,
artan okul ücretleri ile, artan günlük yaşam masrafları, uygun fiyatlı ev
sahibi olamamak ve gelecekte yaşlı nüfusu yüklenmek gibi sorunlarla karşı
karşıyadırlar.
4. Gelir dağılımındaki bozukluk
Geçtiğimiz yıllarda gelir dağılımındaki eşitsizlik zaten ana sorunlardan
biriydi. Fakat, bu durum artık daha fazla bir şekilde toplumsal
huzursuzluğun ve basının odak noktası olmaya başlamaktadır. Bu
eşitsizliğin nedenleri istihdam yapısındaki değişimler, orantısız ücret
artışları, teknolojik ilerlemeler, şehirleşme, hükümet politikaları ve
demografik faktörler olarak görülebilir.
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5. İklimsel düzensizlikler
Artarak devam eden dengesiz hava koşulları ve yükselen deniz suyu
seviyeleri önümüzdeki 5 yıl ve devamında insanları tehdit eden en büyük
tehlikelerden birisi olacaktır. Özellikle kuraklık ve sel baskınları gıda
üretimine ciddi tahribatlar verecek ve bu da gıda fiyatlarının artmasına
neden olacaktır.
6. Yaşlı nüfusun artması
Düşük doğum oranları ve uzayan yaşam süresi ile birlikte yaşlı nüfuz
artmaktadır. Azalan çalışan sayısı, azalan tasarruf oranı ve yatırım seviyesi
nedeniyle yaşlanan nüfusun gelecekteki ekonomik büyümeye olan etkisi
daha farklı olacaktır. Aynı zamanda, yaşla ilgili kamu harcamalarının
kuvvetli bir şekilde artacağı öngörülmektedir.
7. Kentleşme
Şehirleşme her ne kadar uzun vadeli bir trend olsa da son yıllarda
sehirleşme hızı fark edilir ölçüde arttı ve gelişmekte olan ülkelerde
şehirlerin büyümesi şimdiye dek görülmemiş seviyelere geldi. Bu şekilde
oluşan bir göç hareketi beraberinde tüketim alışkanlıklarının ve talebi
değişmesini de beraberinde getirmektedir.
8. Seyahat imkanlarının gelişmesi
Kısıtlamalar azaldıkça ve ulaşım imkanları gitgide ucuzlaştıkça dünya daha
küçük hale gelmekte ve insanlar yurtdışında yaşamaya, çalışmaya veya
eğitim görmeye gitmektedirler.
Sürekli hale gelen bu hareket,
ekonomiler, pazarlamacılar ve
tüketiciler üzerinde büyük bir etki
oluşturmakta ve etnik farklılıkların
artması ile pazarlamadaki pasta
büyümektedir.
9. İletişimin artması
Kullanılabilirlik ve taşınabilirlik arayan
tüketiciler sayesinde akıllı telefon ve
tablet kullanımına paralel olarak
internet erişimi de artmaktadır.
Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3 i mobil telefonları vasıtasıyla internette
çevrim içi kalmaktalar. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya siteleri
insanların birbirleri ile olan etkileşimini değiştirmektedir. Bu nedenle
başarılı bir sosyal medya stratejisi tüm şirketlerin en önemli önceliği
olacaktır.

10. Çin globalleşiyor.
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Çin’in denizaşırı ülkelere olan yatırımları önceden gelişmiş ülkelerde ile
Avustralya ve Kanada gibi zengin kaynakları olan ülkelerde
yoğunlaşmaktaydı. Fakat, 2008 yılından buyana Çinli yatırımcıların ilgileri
Kuzey Amerika ve Avrupa’ya doğru değişmeye başladı. Bazı Çin markaları
global pazara giriş yaptı ve var olan uluslararası markaları zorlamaya
başladı. Uzmanlar Çin şirketlerinin denizaşırı yatırımlarını önümüzdeki on
yıl içinde patlayıcı bir etki yapacağını öngörmekteler.
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