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gördüğü rağbet, üretim ve teknoloji 
alanlarındaki ortaklıklarımızı kolay 
artırabileceğimizin de ifadesidir.

 
TİCARET SAVAŞLARINDAKİ 
KESKİNLEŞME 
MAKİNE İTHALATIMIZDA 
LEHİMİZE OLACAK
İhracatımızın büyük kısmı yanında 
makine ithalatımızın da yüzde 55’ini 
AB’den yapmak, bizi birçok Avrupa-
lıdan daha Avrupalı yapıyor ama biz 
bu pastadan çok daha kalın bir dilim 
kesmenin peşindeyiz. AB ve Çin ara-
sındaki ticari kapışmanın artacağına 
dair işaretler Avrupa Komisyonu’nun 
güncellenen sanayi stratejisinde yer 
buldu. Ticaret savaşlarındaki keskin-
leşme, son 12 ayda 31,5 milyar dolara 
ulaşan makine ithalatımızda lehimize 
sonuçlar doğuracaktır. Türk imalat-
çılar ile Avrupalı ortaklarının oluş-
makta olan yeni zemini en iyi şekilde 
değerlendireceğine inanıyoruz.  

İLK çeyrekte yüzde 18’e yakın artan 
dünya mal ticareti, son iki çeyrekte 
birden 5 trilyon doların üzerine 
çıktı. Küresel ihracatın uzun 
zamandır yılda 18,5 trilyon doları 
aşamadığı düşünülürse, bu bek-
lenmedik hızdaki iyileşmenin artçı 
etkileri olması kaçınılmaz. Mal ti-
caretindeki değer artışının temel 
sebebi olarak, endişeyle verilen 
yüksek siparişlerin kapasiteleri 
zorlaması gösteriliyor ama küresel 
enfl asyonun, lojistikte yaşanan so-
runların ve karaborsaya düşen ya 
da ihracatına sınırlar getirilen bazı 
hammaddelerin de fiyat artışını kö-
rüklediği bir gerçek. Arz yetmeyecek 
kaygısı, süratle makine teçhizat ya-
tırımlarına yansıyor.

2019’a göre 1 milyar dolar fazla 
ihracat yaparak, geçen yılın bütünün-
de uğradığımız kaybı ilk 5 ayda yerine 
koyduk ve pandeminin makine ihra-
catına etkilerini tamamen bertaraf 

etmiş olduk. Son 12 aylık sürede 
19,5 milyar dolara ulaşan ihracatı-
mız, sene sonu hedefimizi 21 milyar 
doların üzerine revize etmemiz için 
bize cesaret veriyor. 

Öte yandan, ticaretinin yüzde 
70’ini kendi aralarında yapan Avrupa 
ülkelerinin ihracatımızın yüzde 
59,7’sini çekiyor olması çok anlamlı 
bir göstergedir. Makinelerimizin 

Ticaretinin yüzde 70’ini kendi aralarında yapan Avrupa ülkelerinin ihracatımızın yüzde 59,7’sini çekiyor olması çok 
anlamlı bir göstergedir. İhracatımızın büyük kısmı yanında makine ithalatımızın da yüzde 55’ini AB’den yapmak, bizi 
birçok Avrupalı'dan daha Avrupalı yapıyor ama biz bu pastadan çok daha kalın bir dilim kesmenin peşindeyiz.

Avrupa’nın ithalatından aldığımız paya razı değiliz
pastadan daha kalın bir dilim kesmek istiyoruz

İk�z dönüşümü desteklemek yetmez
Bu sektör artık �k�z dönüşüm olarak da anılmaya başlanan yeş�l ve d�j�tal eş zamanlı 
dönüşümler�n karargahı konumunda. Bu olguyu bütün dünyaya kabul ett�ren AB �le 
güçlü �şb�rl�ğ�m�z� mak�ne �malatının bütün alt dallarına yaymak �ç�n �şletmeler�m�z�n 
sadece dönüşümünü değ�l, teknoloj� ve ver�ml�l�k yükseltme gayretler�n� de mutlaka 
teşv�k etmel�y�z. İhracatta yaratılan yerl� katma değer oranında OECD beş�nc�s� 
Almanya �le aynı sev�yede olup da katma değer katsayısında düşük kalmak, 
f�rmalarımızın �ç talepten daha fazla pay alma ve markalaşarak f�yat rekabet�nden 
kurtulma �ht�yacının net b�r �fades�. D�ğer taraftan, çalışan başına 150 b�n Euro �hracat 
yapan AB’ye ver�ml�l�kte yaklaşab�lmek �ç�n �se mevcut �st�hdamımızla �k� m�sl� üret�m 
yapmamız gerek�yor. Emektek� fazlalık, n�ş alanlarda s�par�ş üzer�ne özel maksatlı 
mak�neler gel�şt�rmek konusunda ısrarlı olduğumuzu da göster�yor. Bu yapılanma 
kr�z zamanlarında b�r avantaj olmakla b�rl�kte, kr�zde kazanılan mevz�ler�n korunması 
�ç�n ölçekler�m�z�n büyümes�, ülkem�zdek� �şler�n dışarıya değ�l kend� �malatçımıza 
ver�lmes� ve teşv�k s�stem�n�n �thalatta haksız rekabet unsuruna dönüşen mevcut 
yapısından kurtulması zorunlu hale gel�yor.
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