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Şubat - Mart Değişimi

GİRİŞ

Kovid-19 küresel salgını tüm dünyayı; doğudan 
batıya, kuzey yarımküreden güney yarımküreye 
kadar etkisi altına alırken bu süreçte küresel olarak 
birbirimize ne kadar bağlı ve bağımlı olduğumuzu 
vurgulamıştır. Bu durum, özellikle küresel üretim 
hatları ve tedarik zincirleri ile çalışan imalat sektörü 
için geçerli olmuştur. İşçiler Asya’daki fabrikalarda 
tekrar çalışmaya başladığında ve mallar bölgeden 
taşınabildiğinde, Avrupa ve ABD, fabrikalarını yeniden 
açmanın ve ekonomilerini yeniden başlatmanın ilk 
aşamalarında kendilerini bulabileceklerdir. Kovid-19 
pandemisinin küresel imalat sektörü için ciddi 
sonuçları olmuştur.1 

Kovid-19 pandemisinin küresel üretim üzerindeki 
etkisini göstermek için, aşağıdaki tablo Oxford 
Economics’in (OE) geçen Kasım ayında yapılan Şubat 
ve Mart aylarının toplam ve sektör tahminlerinin 
(gerçek tahminleri değil) düşüşlerini göstermektedir. 
Kovid-19 pandemisinden önce, Oxford Economics, 
ticaret savaşlarının ve jeopolitik istikrarsızlıkların 
en kötü etkisinin hem dünya ticareti hem de imalat 
için sona erdiği sonucuna varmıştı, bu nedenle 
tahminlerinde olumsuz düzenlemeler yapılmamıştı. 
Ancak bu durum Şubat ayında Çin’de ve bölgede 
koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla 
değişti. Bu sırada, Oxford Economics’in beklentisi, 
zayıflayan Çin ithalatının ve turizmin küresel tedarik 
zinciri kesintileriyle birleştiğinde, dünyanın geri 
kalanında, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde durumun 
kötüleşmesi yönünde olmuştur. 

Bununla birlikte, bu şokun Asya’da devam eden 
ekonomik yavaşlamayı daha da şiddetlendirmesi 
beklenmekteydi. Pandeminin etkisinin daha yaygın 
hale geldiği Mart ayında, Oxford Economics, 
koronavirüsün Çin’in dışına küresel olarak yayılmasının 
yarattığı ekonomik alandaki ciddi aksaklıkları hesaba 
katarak tahminlerini güncellemiştir. Uzun vadede, 
İmalat Risk Endeksi modelimizi yönlendiren aynı 
konum odaklı kriterler üreticiler için önemli olmaya 
devam edecektir. Temel durum ve risk senaryolarımız 
için bu yıl elde edilen sonuçlar ise ABD-Çin ticaret 
savaşlarının etkisini göstermektedir. ABD ve Çin ticaret 
savaşının merkezinde olan iki ülkedir, öte yandan 
diğer ülkeler de bu etkiyi olumlu ya da olumsuz olarak 
hissetmektedirler.

Kaynak: Oxford Economics2

  1 Korona virüsün küresel imalat üzerindeki tam etkisini ölçecek 
veriler bulunmadığından, Oxford Economics (OE), her imalat 
sektörü üzerindeki tahmini etkiyi belirlemek için, hem önceki 
doğal afetlerden elde edilen tarihsel makro-ekonomik verilere, 
hem de gerçek zamanlı veri akışlarına ve bilgilere güvenmiştir. 

2 Yukarıdaki tabloya göre, imalat için ‘Şubat-Mart değişimi’ 
-3,7’dir, (Mart ayı tahmini), Oxford Economics imalat 
tahminlerini %3,7 puan oranında düşürmüştür (büyüme 
tahmini %0,9’dan %-2,8’e inmiştir – bu nedenle, tablodaki 
hesaplama 0,9- (-2,8) = 3,7 şeklindedir).



“TOPARLANABİLİRLİK“ ÖLÇÜMÜ

Mevcut pandemi açısından, küresel üretim ve nihai toparlanma üzerindeki kısa ve orta vadeli etkiyi yakalayacak 
İmalat Risk Endeksi modelimize veri girmeden, kısıtlamalar gevşetildiğinde ve işletmeler normale dönmeye 
başladıktan sonra ülkeleri imalat sektörlerini yeniden başlatabilmelerine göre sıralanan, normal İmalat Risk 
Endeksi metodolojimize ikinci bir adım ekledik. İmalatın tam kapasite noktalarına geri getirilmesi için gerekli olan 
koşulların değerlendirilmesi için altı temel değişken vardır:

Bir ülkenin küçük ve orta ölçekli 
işletmelerdeki payı, kısıtlamalar 
sırasında en hassas durumda olan 
ticari hizmetler ve mal segmentine 
karşı kırılgınlığını göstermektedir.

Moody’s devlet kredi notu 
derecelendirmeleri, bir ülkenin 
mevcut kamu fonları veya borçlarıyla 
sermayeye erişme kabiliyetini 
göstermektedir. 

Oxford Economics’in GSYİH büyüme 
tahmini, genel olarak bir ekonominin 
ne kadar çabuk toparlanacağına 
yönelik beklentilerin bir göstergesidir. 
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The Economist Intelligence Unit’in (The Economist 
İstihbarat Birimi) Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi, ulusal 
sağlık güvenliğini ve ilgili yeteneklerini değerlendirirken, 
ülkelerin küresel salgınlarla veya diğer salgın hastalıklarla 
savaşmak için hazırlıklarını ölçmektedir.

Ülkelere göre yeni Kovid-19 vakaları hakkındaki Johns 
Hopkins Korona Virüs Araştırma Merkezi verileri, her 
ülkenin salgın eğrisinde hangi noktada olduğunu 
göstermektedir.

 
Ülkelere göre yeni Kovid-19 vakaları hakkındaki Johns 
Hopkins Korona Virüs Araştırma Merkezi verileri, 
her ülkedeki salgın durumunun önem derecesini 
göstermektedir.

Yukarıdaki altı değişkenden her biri, imalat sektörünün toparlanmasına olan tahmini katkısına göre 
ağırlıklandırılmıştır. Ülkeler bir sonraki sayfadaki küresel haritada gösterilen ilk 20 ülke ile toparlanabilirliklerine 
(eski hallerine dönme) göre sıralanır ve gruplandırılır. 
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TANIM VE AĞIRLIKLAR 

Toparlanabilirlik, bir ülkenin imalat 
sektörünü yeniden başlatma 
kabiliyetine eşit önem vermektedir. 
Ekonomik iyileşme ve daha hızlı bir 
toparlanmayı destekleyen altyapıya 
sahip olanlar sıralamada en üst sırada 
yer alırken, tam bir toparlanma elde 
etmek için daha fazla engeli olanlar 
en altta yer almaktadır. 
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ÜRETİM HATLARININ VE TEDARİK 
ZINCIRLERININ KORUNMASI 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Avrupa’da tüketici 
pazarlarının genişlemesine ve Asya’da daha düşük 
maliyetli işgücüne yanıt olarak, imalatın küreselleşmesi 
büyük ölçüde maliyetleri azaltmak adına üretimin 
bazı aşamalarını ülke dışında gerçekleştirmesi 
(offshoring) dalgasını körüklemiştir. Öte yandan, 
1950’lerin başında ABD, dünyada üretilen mallarının 
%40’ını oluşturmaktaydı, önce yeniden yapılandırılmış 
Avrupa, ardından Japonya, daha sonra Doğu Asya 
ülkeleri (Tayvan ve Güney Kore dahil olmak üzere) 
kümülatif olarak dünya çapında üretimden artarak 
paylar almaya başlamışlardır. 1970’lerin sonlarından 
itibaren, 1990’larda ve 2000’lerde daha da hızlanarak, 
Çin, offshoring üretimdeki en büyük payı gelişmiş 
ülkelerden almıştır. Böylece, 2000’den 2018’e kadar 
Çin’in ihracatı yaklaşık beş kat artış göstermiş olup 
1,2 trilyon dolara yükselerek payını %3,9’dan %28,4’e 
yükseltmiştir. 

Kovid-19 pandemisi, imalat sektörünün küresel üretim 
hatlarına ve tedarik zincirlerine olan bağımlılığından 
kaynaklanan kırılganlığının önemini ortaya çıkarırken, 
bu durumdan en çok zarar gören küresel otomobil 
endüstrisi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya 
gelmiştir. Avrupa’daki, çoğu otomobil fabrikası, 
azalan talep, arz sıkıntısı, hükümet önlemleri ve 
çalışanlarında görülen korona virüs enfeksiyonları 
ve karantina vakaları nedeniyle geçici olarak 
kapatılmıştır. Şimdilerde, bir kısım fabrika yeniden 
açılmaya başlamıştır ancak firmaların Kovid-19 dönemi 
öncesindeki üretim seviyelerine gelmeleri zaman 
alacaktır. 

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü 

Çin ABD Hindistan

%
 P

ay

Japonya İtalyaAlmanya FransaGüney  
Kore

İngiltere Meksika

GUARDİAN’A GÖRE, NİSAN AYINDA, İNGİLTERE’DE YENİ ARAÇ SATIŞLARI  
%97 ORANINDA DÜŞÜŞ GÖSTERMİŞTİR Kİ, BU SEVİYE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN 
SONUNDAN BU YANA KAYDEDİLEN EN DÜŞÜK SEVİYEDİR.

AVRUPA BİRLİĞİ GENELİNDE ARAÇ ÜRETİCİLERİ, ÜRETİMDE DOĞRUDAN 
2,6 MİLYON İŞÇİ İSTİHDAM EDEN 229 ARAÇLIK MONTAJ VE İMALAT TESİSİ 
İŞLETMEKTEDİR. DAHA GENİŞ BİR ÇERÇEVEDEN BAKILDIĞINDA; OTOMOBİL 
SEKTÖRÜ, AB’DE 13,8 MİLYON KİŞİYE DOLAYLI VE DOĞRUDAN İSTİHDAM 
SAĞLAMAKTADIR. 



KOVİD-19 PANDEMİSİNİN SONUCU OLARAK 
ÜRETİCİLER TARAFINDAN ALINAN EN 
MUHTEMEL ÖNLEMLER: 

• Acil - kısa vadede: Daha fazla ürün ve parça stoku 
tutmak.

• Orta vadede: Daha fazla stok tutarken fabrikalara 
daha yakın olmak için yerelleştirme veya yakın bir 
ülkeden tedarik etmek (nearshoring) de dahil olmak 
üzere parça tedarikini çeşitlendirmek.

• Uzun vadede: Bazı sektörler için ülke dışı 
üretimden ülke içi üretime dönmek, fabrikaların 
ve parça kaynaklarının birbirine daha yakın 
konumlandırılması, tam zamanında stok yönetimini 
yeniden mümkün kılacak şekilde tedarik zincirinin 
ve üretim hattının yeniden yapılandırılması. 

Üreticilerden gelecek en olası yanıt, daha fazla 
envanter tutmaya geri dönmek yönünde olacaktır. 
Tedarik zincirleri ve üretim hatları yeniden 
yapılandırılıncaya kadar ‘‘tam zamanında (sıfır stoklu)“ 
envanter yönetiminden kaçınmak, ikinci bir dalga veya 
kapsamı genişletilen karantina dönemi ihtimallerine 
karşı ortaya çıkacak aksaklıklara karşı, daha fazla 
esneklik ve daha az güvenlik açığı sağlayacaktır. 

Mevcut zorluğa yol açan yeni ticaret anlaşmaları 
(örneğin, BREXIT, NAFTA) ve hem nihai mallar hem 
de hammaddeler için ticaret gümrük vergilerini artıran 
ticaret savaşları, offshoring’in maliyet avantajlarından 
bazılarını ortadan kaldırmış bulunmaktaydı. Küresel 
imalatın mevcut pandemi karşısında durma noktasına 
gelmesiyle birlikte, küresel nihai mal ve parça 
üreticilerinin Kovid-19 öncesi devam eden imalatın ülke 
içine dönmesi üzerine yapılan tartışmalar ve bu yönde 
planların ilerlemesine yönelik koşullar artık olgunlaşmış 
bulunmaktadır. 

Üretimi ülke içine taşımak, tedarik zincirlerini 
kısaltarak uzun teslim sürelerini etkili bir şekilde 
azaltacaktır; böylece üreticilere, talebe yanıt olarak 
daha fazla esneklik sağlamak için üretim miktarları 
üzerinde daha fazla kontrol sağlayacaktır. Bununla 
beraber, otomasyon, robot teknolojisi ve 3 boyutlu 
baskı, üretimi ülke içine taşımayı, Çin ve diğer Asya 
ülkelerinde artan ücretlere yanıt olarak, üreticiler 
için, salgın öncesi dönemde de temel sorunlardan 
olan maliyet açısından uygulanabilir bir çözüm haline 
getirmektedir.

ARTAN YABANCI ÜCRETLER, ÇELIK, 
ALÜMİNYUM VE ELEKTRİK BİLEŞENLERİ 
ÜZERİNDEKI ARTAN GÜMRÜK VERGİLERİ 
VE TOPLAM MÜLKİYET MALİYETİNİN 
YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
NEDENİYLE, THE RESHORING INSTITUTE, 
ŞİRKETLERİN ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA 
ÜRETİMİ ÜLKE İÇİNE TAŞIMA YÖNÜNDE 
GİDEREK DAHA FAZLA MOTİVE 
OLMALARİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR.. 
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ABD ÇİN AVRUPA  
BÖLGESİ

JAPONYA DÜNYA

Çoğu ülke, çeşitli şekillerde iş üretecek güçlü bir 
imalat sektörüne sahip olmayı istemektedir. Doğrudan 
imalat işleri genellikle hizmet sektöründen daha 
yüksek ücretli olmakla kalmayıp, aynı zamanda imalat 
firmaları araştırma ve geliştirmeye daha fazla harcama 
yapma eğiliminde olduklarından, inovasyon ve fikri 
mülkiyet alanlarında daha yüksek değerli işler üretme 
potansiyelleri bulunmaktadır. 

Her ne kadar çözüm mümkün olsa bile, kitlesel ölçekte 
üretimi ülke içine taşımak gerçekçi olmamakla beraber 
üretim hattı ve tedarik zinciri kesintilerine karşı bir 
koruma olarak hemen gerçekleşmesi olası değildir. 
Robotik, mikroişlemciler ve elektrikli arabalar gibi bazı 
üretim sektörlerinde, üretimi ülke içine taşıma çok 
hızlı bir şekilde yapılırsa, bu tip bir uygulama üretim 
için daha da fazla bir risk oluşturabilir, çünkü güvenilir 
tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulması zordur 
(Apple örneğine boşluk). Aksine, orta vadede ikinci 
bir dalga veya genişletilmiş ülke/bölgesel düzeyde 
karantina durumlarında esnekliği artırmak için, 
üreticilerin en kritik iki güvenlik açığını ele alacaklardır: 
parça tedariki ve tedarik zinciri kesintileri.

Bu sorunları çözmenin en hızlı ve en az maliyetli yolu 
hammadde ve parça tedarikini çeşitlendirmektir. 
Buna ek olarak, tüketicilere yakınlık fabrikaları 
konumlandırma kararları için önemli olduğundan, 
mümkün olduğu ölçüde, parça tedarikinin 
yerelleştirilmesi, tedarik zincirlerini küresel kesintilere 
karşı bir savunma olarak kısaltmanın bir yolu olabilir.  
Bu nedenle, parça tedarikini ülke içine taşımak veya 
uygulanabilir değilse, coğrafi olarak daha yakın olan 
ülkelere (nearshoring) taşımak gerekecektir.
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Kaynak: Oxford Economics (Italic yazılmalı)

YÜKSEK OTOMATIK ÜRETIM, VUHAN’DAKI BAZI YARI ILETKEN VE DÜZ PANEL 
FABRIKALARININ YÜKSEK OTOMASYON SEVIYELERI SAYESINDE NISPETEN 
NORMAL ÜRETIMI SÜRDÜREBILDIKLERI ÇIN’DE, KOVİD-19 SALGINININ ILK 
AŞAMALARINDA KENDINI GÖSTERIRKEN, ÜÇ BOYUTLU IMALAT GIBI YOĞUN 
IŞGÜCÜ GEREKTIREN ENDÜSTRILER TAMAMEN KAPANMIŞTIR.

BUSINESSEUROPE’A GÖRE İMALAT SEKTÖRÜ BUGÜN AVRUPA’DA DOĞRUDAN  
32 MİLYON VE DOLAYLI OLARAK 20 MİLYON İŞ IMKANI SAĞLAMAKTADIR.

ABD VE ÇİN KARŞILIKLI UYGULADIKLARI %25 GÜMRÜK VERGİSİ KÜRESEL FAALİYETE 
AĞIRLIĞINI KOYMAKTADIR
GSYİH etkisi, seviye, %*

* Koyu renkli sütunlar, mevcut iki taraflı gümrük vergilerinin 
etkilerini gösterirken; gölgeli olan sütunlar, $200 milyarlık 
ürüne uygulanan gümrük vergisinin %10’dan %25’e 
çıkartılmasının etkilerini yansıtmaktadır. (Çin de karşılık olarak 
aynı uygulamayı başlatmıştır)
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TEMEL SENARYO 

Çin, mevcut pandeminin etkisini dikkate almayan 
temel senaryo sıralamasında en üst sıralarda yer 
almaktadır. Telekom, yüksek teknoloji (küresel 
olarak üretilen robotların %40’ı Çin’de üretilmiştir) 
ve bilgisayarlara odaklanmak için değer zincirinin 
yükselmesiyle birlikte çeşitlendirme, Çin imalat 
sektörünün ticaret savaşlarına bir miktar daha dirençli 
kalmasına yardımcı olmuştur. Çin’deki ana üretim 
bölgeleri arasında elektronik parçalara ve otomotiv 
üzerine odaklanan bölgeler Guangdong ve Jiangsu 
olurken, Zhejiang ve Liaoning bölgeleri kimyasallar ve 
doğal kaynaklara odaklanmaktadır. 

Mevcut ticaret savaşlarının merkezinde olmasına 
rağmen, ABD bu yılki temel sıralamada ikinci sırada 
yer almıştır. Çin gibi, ABD de büyük bir tüketici 
pazarı, geniş işgücü arzı, hem federal hem de eyalet 
düzeyinde teşvikler ve yerleşik bir altyapı ağı (Çin’den 
daha az modern bir yapıda olsa da) sunmaktadır. 
Teknolojinin üretim süreçlerine hızlı bir şekilde adapte 
edilmesiyle, ABD’nin daha yüksek maliyetli işgücü, 
imalat işleri için Çin ile rekabet edebilmek adına daha 
iyi bir seviyeye gelebilir. ABD’deki üretim faaliyetlerinin 
hacmi öncelikli olarak sırasıyla Louisiana, Teksas ve 
Güney Carolina’daki petrol ve gaz, kimyasallar ve 
otomotiv endüstrileri tarafından yönlendirilmektedir.  

Bu yıl, temel sıralamamızda, Hindistan geçen yıl 
bulunduğu 4. sıradan 3. sıraya yükselmiştir. ABD-Çin 
ticaret savaşlarının odağı olan tıbbi ürünler, kimya 
ve mühendislikte halihazırda kurulu tesisleri olan 
Hindistan, Çin’den Asya’nın diğer bölgelerine yapılan 
fabrika yer değiştirmelerinden faydalanmaya devam 
etmektedir. Bununla birlikte, hem toprak hem de iş 
yasalarına yönelik reformlar, Hindistan’ın küresel bir 
üretim yeri olarak başarı göstermesi için kritik bir 
öneme sahiptir. 

Hindistan, küresel üretimin sadece küçük bir payını 
(%1,68) oluştururken, Hindistan Brand Equity 
Vakfı’nın Temmuz 2019 raporuna göre, Hindistan 
ilaç endüstrisi, dünyadaki aşı talebinin yarısından 
fazlasını ve İngiltere’deki ilaçların %25’ini tedarik 
etmektedir. Hindistan’da yüksek üretim faaliyetine 
sahip kilit bölgeler arasında, tarımsal ticaret ile kağıt 
ve ambalaj üzerine odaklanan Andhra Pradesh bölgesi 
bulunurken, Gujarat ve Uttar Pradesh gibi bölgelere, 
yakın zamanda elektronik bileşenler ve iletişim 
teknolojisi sektörleri üzerine önemli bir yatırım akışı 
gerçekleşmiştir.   

Çek Cumhuriyeti, temel sıralamamızda 4. sıraya 
yükselmiştir. Çek’in imalat sektörüne yapılan güçlü 
doğrudan yabancı yatırımlar, Almanya’ya güçlü 
bağlantıları olan modern bir altyapı ağı geliştirilmesini 
sağlamıştır. Daha belirgin bir biçimde belirtmek 
gerekirse, salgına neden olan Katoviçe (Güneybatı 
Polonya), Kuzey Çek Cumhuriyeti ve Slovakya 
bölgelerindeki işgücü pazarı neredeyse sıfır işsizlik 
oranı, önemli ölçüdeki ücret enflasyonu ve yüksek 
personel değişim oranı ile oldukça kritik bir durumda 
bulunmaktaydı. Karantina önlemlerinin neden olduğu 
ekonomik şok, şimdiye kadar birçok üreticiye daha 
doğuda bulunan yerleri göz önünde bulundurmaları 
için baskı uygulayan işgücü pazarını koşullarını 
kolaylaştırabilecektir. İyi gelişmiş bir altyapıya 
ek olarak, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi, Avrupa 
Birliği’nin bir parçası olup, Avrupa’da bulunan mavi 
yakalı işçilerin en yüksek yoğunluk oranlarından birine 
sahiptir.

MALİYET SENARYOSU

Bu yılki İmalat Risk Endeksi maliyet senaryosu 
sıralaması, ABD-Çin ticaret savaşının bölgesel 
konumlandırma üzerindeki geniş etkisini 
yansıtmaktadır. Çin, lider konumunu korurken, 
Vietnam ve Hindistan sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya 
yükselmiştir. Vietnam’a yönelik imalat değişimi uzun 
zamandır yapım aşaması halinde bulunmaktaydı. 
Çin’de asgari ücretler arttıkça, kıyafet, oyuncak ve 
ayakkabı gibi yoğun işgücü gerektiren ürünler için 
sipariş ağı Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Vietnam 
olmak üzere daha ucuz bölgelere kaymıştır.  

Bunun yanı sıra, hükümetlerin üreticileri etkileme 
girişimlerine rağmen, Vietnam ve Hindistan altyapı 
ağlarını kurmak ve modernize etmek için Çin kadar 
büyük ölçekli yatırım yapamamışlardır. Büyük bir 
işgücü arzı, büyük ve genişleyen iç tüketici pazarı, 
düşük döviz değeri beraberinde bol mali teşvikler, 
ucuz arazi ve ücretsiz altyapı dahil olmak üzere devlet 
teşvikleri, Çin’in maliyet sıralamasında üst sıralarda yer 
almasına yardımcı olmaktadır. 
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RİSK SENARYOSU

Risk senaryosu sıralamamızın en üstünde, ABD ve 
Kanada üretimin ülke içine taşınmasında hız kazanmak 
için iyi durumda bulunmaktadırlar. Doğal kaynaklar, 
geniş işgücü havuzları, federal ve eyalet teşvikleri, 
büyük tüketici pazarları ve altyapıları, bu ülkeleri, 
özellikle daha az öngörülebilir ve daha az güvenli bir 
durumda olan küresel ortamda rekabetçi kılmaktadır.  

Bununla birlikte, şu anki ABD yönetiminin yurt içine 
odaklanmış ve ticaret karşıtı duruşu, ABD’yi bu yıl, 
geçen yıl bulunduğu birinci sıradan Kanada’nın hemen 
arkasında ikinci sıraya düşürmüştür. Şeffaflık, altyapı 
ağlarına yapılan yatırımlar ve jeopolitik kaygıların 
olmaması, Singapur ve Almanya’nın, sırasıyla üçüncü 
ve dördüncü olmak üzere daha üst sıralarda yer 
almasına katkı sağlamıştır. Bu yılki verilerde henüz 
açıklanmamasına rağmen, Almanya’nın GSYİH’nın 
% 47’sini oluşturan ihracatına yönelik artan gümrük 
vergileri, mevcut salgından önce 2019’da belirgin bir 
ekonomik yavaşlamaya neden olmuştur.  

ABD ile olan ticaret savaşına rağmen, Çin hala risk 
sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, 
pandeminin kaynağı olması nedeniyle, beklentiler; 
oluşacak veriler doğrultusunda ağırlıklandırma 
yapabildiğimizde, önümüzdeki yıl yapılacak 
risk sıralamamızda Çin’in, daha aşağılara inmesi 
yönündedir. 

BOSTON CONSULTING GROUP’UN 2019 KÜRESEL ÜRETİM ŞİRKETLERİ ANKETİ’NE GÖRE;

ANKETE KATILAN YÖNETICILERIN YARISINDAN FAZLASI ÖNÜMÜZDEKI BEŞ 
YIL IÇINDE ÜRETIMI ÜLKE IÇINE TAŞIMA FAALIYETLERINI PLANLADIKLARINI 
VEYA DÜŞÜNDÜKLERINI BILDIRMIŞLERDIR.

ÖZELLIKLE, %97’SI, FIYAT VE KALITE AÇISINDAN YABANCI TEDARIKÇILER IÇIN 
REKABETÇI BIR NOKTADA OLUNABILIRSE, YERLI KAYNAK DÜŞÜNECEKLERINI 
BELIRTMIŞLERDIR. 

ABD PAZARLARININ ARTAN CAZIBESINE EK OLARAK, GÜMRÜK 
VERGILERININ VE TICARET DÜZENLEMELERININ ÖNGÖRÜLEMEZLIĞI, 
ULUSLARARASI IŞ YAPAN ŞIRKETLERI BEKLENMEDIK MALIYET ARTIŞLARINA 
KARŞI DIKKATLI OLMAYA ZORLAMAKTADIR.

ANKET, 2017’TEN 2018’E KADAR, BIRDEN FAZLA KÜRESEL KONUMDA 
FAALIYET GÖSTEREN ŞIRKET SAYISININ %10 AZALDIĞINI ORTAYA 
KOYMAKTADIR. 
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TEMEL

TANIM VE AĞIRLIKLAR

Temel senaryo ülkere koşulları ve maliyet rekabetleri 
açısından eşit önem vermektedir.

BIRINCI ÇEYREK

Çin Kanada Macaristan

Amerika Birleşik 
Devletleri

Polonya Tayland

Hindistan Litvanya Portekiz 

Çek Cumhuriyeti Malezya Endonezya

İKINCI ÇEYREK

Vietnam Romanya Rusya

Singapur Güney Kore Japonya

Türkiye Bulgaristan Sri Lanka

Meksika Kolombiya Filipinler

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Slovakya Fas Finlandiya

Peru Brezilya Almanya

Birleşik Krallık Avustralya Tunus

Ispanya Arjantin Yunanistan

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Hollanda İsveç Norveç

Avusturya Danimarka İsviçre

İtalya İrlanda Venezuela

Fransa Belçika

%40 %20 %40

Koşullar Risk Maliyet



MALİYET

TANIM VE AĞIRLIKLAR

Temel senaryo ülkere koşulları ve maliyet rekabetleri 
açısından eşit önem vermektedir.

%20 %60%20

Koşullar Risk Maliyet

BIRINCI ÇEYREK

Çin Endonezya Polonya

Vietnam Litvanya Meksika

Hindistan Tayland Filipinler

Malezya Sri Lanka Rusya

İKINCI ÇEYREK

Peru Bulgaristan Tunus

Kolombiya Türkiye Portekiz

Çek Cumhuriyeti Romanya Arjantin

Macaristan Fas Kanada

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Slovakya Singapur Avustralya

Amerika Birleşik 
Devletleri

Yunanistan Birleşik Krallık

Brezilya Japonya Venezuela

Güney Kore Ispanya Finlandiya

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

İtalya Avusturya Norveç

Hollanda Almanya Belçika

İrlanda Danimarka İsviçre

Fransa İsveç



RİSK

BIRINCI ÇEYREK

Kanada Çin İsveç

Amerika Birleşik 
Devletleri

Çek Cumhuriyeti Portekiz

Singapur Danimarka İrlanda

Almanya Finlandiya Avusturya

İKINCI ÇEYREK

Birleşik Krallık İsviçre Norveç

Litvanya Avustralya Fransa

Japonya Hollanda Slovakya

Polonya Güney Kore Ispanya

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Macaristan Bulgaristan Peru

Malezya Hindistan Endonezya

Belçika Tayland Romanya

İtalya Meksika Kolombiya

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK

Vietnam Türkiye Yunanistan

Fas Rusya Arjantin

Filipinler Tunus Venezuela

Sri Lanka Brezilya

Koşullar Risk Maliyet

%20 %60 %20

TANIM VE AĞIRLIKLAR

Artan jeopolitik risk göz önünde bulundurularak, 
Risk senaryomuz, daha düşük seviyelerde 
ekonomik ve politik risk sunan ülkeleri 
desteklemektedir.



İMALAT RİSK ENDEKSİ METODOLOJİSİ

İmalat Riski Endeksi; Avrupa-Ortadoğu 
ve Afrika, Amerika ve Asya Pasifik’teki 
48 ülke arasında küresel imalat için en 
uygun bölgeleri değerlendirmektedir. 

Her ülke, ağırlıklandırmaları bu raporda 
sunulan üç senaryoda değişen kademe-1 
değişkenlerini (koşullar, maliyet 
ve risk) oluşturan 20 kademe-2/3 
değişkenleriyle karşılaştırılır. İmalat Risk 
Endeksi’ne temel oluşturan veriler, 
Dünya Bankası, UNCTAD ve Oxford 
Economics de dahil olmak üzere çeşitli 
güvenilir kaynaklardan alınmaktadır. 
Kademe-2 değişkenlerinin listesi karşıda 
mevcuttur. İmalat sektörünün genel 
yapısı, bu temel parametrelerin 
öneminin kaçınılmaz olarak bireysel 
olarak değişeceğini göstermektedir. 
Sıralamamızda yer alan sonuçlar, bütün 
imalatçı firmalar için tesislerini nerede 
konumlandırılmaları gerektiği yönünde 
kesin bir cevap sağlamamaktadır. Bunun 
yerine, verilen parametreler ve 
ağırlıklandırmalar kullanılarak 
konumların nasıl sıralanabileceği 
konusunda bir kılavuz görevi görmeleri 
amaçlanmaktadır. 

KOŞULLLAR RİSKLER MALİYET

DOĞAL AFET RİSKİ

EKONOMİK RİSK SANAYİ / AĞIR KULLANIM İÇİN 
ELEKTRİK (SAAT BAŞINA)

SAAT BAŞINA İMALAT 
İŞGÜCÜ MALİYETİ

SAAT BAŞINA İŞGÜCÜ 
KUVVETİ YETENEK

LOJİSTİK / PAZARA GİRİŞ

ENERJİ RİSKİ

KURUMSAL RİSK

KAYITLI MÜLK MALİYETİ  
(% KİŞİ BAŞI GELİRE GÖRE)

BİNA İNŞAAT MALİYETİİŞLETME ORTAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK /  
KURUMSAL SORUMLULUK
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