Makine sektoru y1la 1,7 milyar dolar ihracatla baJlad1
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Makine ihracat91lan Birligi (MAiB) tarafmdan yap1lan a91klamaya gore, Ocak
aymda T0rkiye'nin serbest bolgeler dahil toplam makine ihracat1 1, 7 milyar dolar
oldu.
Cumhurba�karn Recep Tayyip Erdogan tarafmdan bizzat a91kland1g1 0zere 2021
y1hrn 20 milyar dolann 0zerinde ihracatla tamamlayan uc; sektorden biri olan
makine imalat sanayii, Ocak ayma yuzde 10,4 artI� ile ba�lad1. Ayhk ihracat1 1, 7
milyar Dolar olarak ger9ekle§en sektorun en fazla lhracat ger9ekle�tirdigi Olkeler
Almanya, ABO, italya, Fransa ve Birle�ik Kralhk oldu. Bu 5 Olkeye yap1lan ayhk

makine ihracat1 600 milyon dolan bulurken, Rusya'ya makine ihracatmdaki artI�
yuzde 41,4 seviyesine ula�t1. Yuzde 342 artI�m ya�and191 Hindistan ile yuzde
28,5 artI� gerc;ekle�en M1sir en buyuk on ihrac; pazan listesine 6. ve 9. s1radan
girdiler.

O c;uncu c;eyrek verilerine gore dunyada y1lhk makine ihracat1 20 milyar dolan
a�an ulkeler arasmda, oransal olarak en fazla artI� saglayan ulkenin yuzde 32 ile
Turkiye olduguna dikkat 9eken Makine ihracat91lan Birligi Ba�karn Kutlu
Karavelioglu, "Orta-yuksek teknolojili mallar s1n1fmda tanimlanan makinelerin
Oretim ve ihracat1nda pandemi oncesinde ba�layan yuksek performans
rakiplerimizin uzerinde bir ivmeyle suruyor. DTO'nun son verilerine gore
Turkiye'nin yuzde 32 ile en yuksek ihracat artI�I yakalad1g1 ilk 9 ayda, Tayvan ve
ltalya'nin art1�lan yuzde 28 ve yuzde 27 olarak ger9ekle�ti. Makine ihracat1m1zm
ge9en y1hn sonunda 23 milyar dolara ula�masmda, urunlerimizin teknoloji
seviyesinde ve fiyatlannda saglad1g1m12 art,� ile pazarlanm1zdaki 9e�itlenmenin
onemli bir rolu var. lhracat artI�ImI2 AB d1�1ndaki Avrupa'da yuzde 30, merkezi
ve Guney Asya'da yuzde 55, NAFTA'da yuzde 34, MERCOSUR'da yuzde 53
oldu" dedi.
"2 YILDA YUZDE 43 ORETiM ARTl�I DUNYADA YOK"
Karavelioglu, kuresel canhhgm ilkbahar aylanndan sonra kahc1 olarak devam
etmesini beklediklerini ifade ederek, "2021 y1hnda kuresel tedarik zincirlerindeki
degi�im, yeni kapasite yatmmlanni onemli ol9ude art1rarak makine ve te9hizat
yatmmlanni 5 trilyon dolann uzerine ta�1d1. Gerek surdurulebilirlik ve dijitalle�me
gerekse ye�il enerji alanlannda pek 90k yatmm yap1l1yor. Sadece bu yatmmlann
degil, tuketimin de giderek pahalanacag1n1 arz kaynakh enflasyonun emtia,
lojistik ve enerji maliyetlerindeki etkilerinden goruyoruz. Gu9lu yatmm donemi
ihracat konusundaki iyimserligimizi artIrsa da geli�melerin uretim maliyetlerine
onemli bir etkisi olacak" dedi.
Turkiye'nin makine alanmdaki ba�ansm1 surdurebilmesini, i�letme ol9eklerinin
buyumesiyle elde edilen verimlilik ve karhhk artI�ma baglayan Karavelioglu
�unlan soyledi:

"Makine te9hizat yatinmlanm12 son 2 y1lda, hem yeni ve yuksek teknolojili
urunler hem de tevsi modernizasyon projeleri i9in yuzde 50'den fazla arttI.
KOresel pazardaki payImIzm yuzde 1 'e varmI� olmasmda Ostuste yakalad191m12
yuzde 9 ve yuzde 31 Oretim artI�mm buyuk rolO oldu. 2 y1lda yuzde 43 Oretim
artI�I dunyada yok. Donya makine Oretiminin ancak yuzde 7 kadar artabildigi
son 2 y1lm sonunda AB, pandemi oncesi seviyesine henuz geri donebildi.
Parasal s1k1la�ma ad1mlanrnn kuresel likiditeyi olumsuz etkileyecegi yakin
donemde etkin tedbirler geli�tirebilirsek, dunya makine liginde h1zll
yukselecegimiz 90k a91k."
"BANKACILIK SEKTORUNE B0Y0K SORUMLULUK D0�0YOR"
imalat91lann d1�sal etkileri yonetmek zorunda oldugu yeni donemde, yurti9indeki
geli�melerin ya�amsal onemde olacagin1 belirten Karavelioglu �unlan soyledi:
"Ulkemizin en katma degerli sanayi dallanndan biri olmasma ragmen makine
sanayii, yuksek Oretim maliyetleri sonucu y1lhk yuzde 58 Oretici enflasyonu ile
kar§1la§t1. 2021 y1hndaki yuzde 31,2 Oretim artI§ImIz da dikkate ahnd1gmda
i§letme sermayesi ihtiyac1m1z pandemi oncesinin 3 kat1na yakla§tl. Sektorun
finansmana eri§iminde sadece stratejik konumunun degil, KOBi yapIs1nIn da
dikkate ahnmas1 ve ozel onlemler geli§tirilmesi gerekiyor. Turkiye'nin
ihracat1n1n yuzde 76's1rnn mal veya vesaik mukabili yap1hyor olmas1 zorlu
donemlerde dikkatle yonetilmesi gereken bir risk. Eximbank kaynaklann1n
yuzde 94'0nun buyuk i§letmelerce kullan1hyor olmas1 da bu riskin buyuk
olc;Ode KOBi'lerin Ozerinde kald1g1n1n ifadesi. KGF ve iGF gibi, bu
dengesizligi bir olc;Ode gidermeyi hedefleyen mekanizmalan c;ok
onemsiyoruz. Reel eksi faizin enflasyona oranla uygun finansman imkarn
sundugu bu ortamda, i§letmelere kredi saglama konusunda bankac1hk
sektorune buyuk sorumluluk dO§Oyor. Bu c;erc;evede ac;1klanan yeni KGF
destek paketlerine bankalann bir an once i§lerlik kazandirmalann1
bekliyoruz."

"iTHAL EDiLEN MAKiNELERiN YARISININ YURT iCiNDEN
KAR�ILANMASININ EKONOMi YE KATKISI 10 YILDA 760 MiLYAR TL
OLUR"
Ekonomik dengelerin fevkalade hassas oldugu bir donemde, ithal ikameci

politikalann farkh bic;imde de olsa butun dunyada yeniden gozde olduguna

dikkat c;eken Karavelioglu, "Liberal ticarete yonelik c1hz soylemlere ragmen,
yerli Oretim ve tarife d1�1 engellemelerin standartlar ve sertifikalar Ozerinden
guc;lendirildigini gozlemliyoruz. Surdurulebilirlik ba�hg1 altmda bu

politikalardaki yenilenme ac;1k hale gelecek" dedi.

ithalat baskIsI altmda geli�emeyen sektorlere yatinm c;ekme c;abasI ile ara mah

veya tedarik zincirlerinde d1�a bag1mh sektorlerin yerli katma degerlerinin

yukseltilmesi gayretlerinin butun dunyada h1zland1gm1 belirten
Karavelioglu, sozlerini �oyle tamamlad1:

"Makine ithalat1 son c;eyrekte h12 kesmesine ragmen, gec;en y1I yuzde 21,2'Iik

art1�la 34,4 milyar dolara yOkselerek Turkiye'nin toplam ithalat1 ic;inde yuzde 13
paya ula�t1. Yuksek ithalatm genel ekonomi Ozerindeki etkileri Ozerine

haz1rlatt1g1m12 rapor, yatinm te�vik sisteminin evvel emirde yenilenmesi geregini

i�aret ediyor. Makine ithalat1m121n yOzde 77'sini yapan genel imalat sanayimizin

makine ihtiyac1rnn yansmda yerli alternatifleri tercih etmesinin dahi ekonomiye

katk1s1, 2021 sabit fiyatlanyla 10 y1lda 760 milyar TL olur. Avrupa'rnn en buyuk

makine imalat91lanndan biri olan Olkemizde sanki hic;bir uygun sec;enek yokmu�
gibi, sanayicimizi ithalata yonlendiren onyarg1larla ve ozendirici uygulamalarla

yuzle�meliyiz. Asya men�eli makinelerin ithalat1m12 ic;indeki payIrnn yuzde

38,9'a ula�mas1, bu sorunla yuzle�meyi acil hale getirmi�tir."
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