PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ
 Türkiye, dünyanın 7., Avrupa’nın ise 2. büyük plastik
üreticisi konumundadır. 2017’nin özellikle ikinci yarısında
büyüme hızını artıran plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe
üretim 2017’de yıllık bazda yaklaşık %6,2 artmıştır. Bu
gelişmede yurt içinde tüketimi canlandıran vergi indirimleri
ve ihracattaki olumlu seyir belirleyici olmuştur.
 Sektörde hammaddede ve üretim makinelerinde ithalata
bağımlılık yüksektir. Dolayısıyla sektör net ithalatçı
konumundadır. Diğer taraftan, plastik ve kauçuk
mamullerin kullanıldığı sektörlerin (otomotiv, beyaz eşya,
tekstil vb.) ağırlıklı olarak ihracatçı sektörler olması
sebebiyle, mamul bazında sektörün dış ticarete katkısı
pozitiftir.
 Plastik ve kauçuk ürünleri sektörünün ihracatı 2017’de
%8,2 artmıştır. Net ihracata katkısı bakımından öne çıkan
plastik ürünler sektörünün ihracatında Almanya başta
olmak üzere AB ülkeleri ile Irak öne çıkarken, yurt içinde
üretimi bulunmayan mamullerin tedariki amacıyla ithalatta
Çin ilk sırada yer almaktadır. Hammadde ithalatı ise daha
çok Suudi Arabistan, Almanya ve Güney Kore’den
yapılmaktadır.
 Orta Doğu pazarı Türkiye için önemli bir potansiyele
sahiptir. Bu bölgede yaşanan sorunlar ve ticarete yönelik
kısıtlamalar, mevcut ve potansiyel ihracatımızı olumsuz
yönde etkilemektedir. İstikrarın sağlanması halinde Suriye,
İran ve Irak başta olmak üzere bölgeye yönelik ihracatın
artacağı düşünülmektedir.

 Türkiye’nin küresel pazarda rekabet gücü özellikle
mühendislik plastiklerinde yüksektir. Tüketime yönelik
ürünlerle birlikte düşünüldüğünde, sektör genelinde birim
ihraç fiyatlarının rakip ülke ortalamalarının altında kaldığı
görülmektedir. İlerleyen dönemde, ürün kalitesindeki
artışla birlikte sektörde rekabet gücünün ve ihraç
gelirlerinin artması beklenmektedir.
 Petrokimya ürünü olması sebebiyle plastik hammadde
fiyatları,
petrol
fiyatlarından
önemli
ölçüde
etkilenmektedir. Ham petrolün varil fiyatının dünyadaki arz
kesintisi ve artan jeopolitik riskler paralelinde 2018’de de
yükseliş eğilimini sürdüreceği düşünülmektedir. Bu durum,
sektörün üretim maliyetlerini yukarı yönde etkileyecektir.
Kauçuk hammadde maliyetlerinin de son dönemde emtia
fiyatları ve döviz kurlarındaki artış paralelinde yukarı yönlü
bir seyir izlemesi beklenmektedir.
 2018’de
sektördeki
büyümenin
%5’in
üzerinde
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu dönemde ihracatta
beklenen olumlu performansın, yurt içi ekonomik
aktivitede beklenen göreli ivme kaybını dengeleyeceği
düşünülmektedir. Otomotiv ihracatında beklenen güçlü
görünümün, lastik üretiminde yoğunlaşan yerli kauçuk
sektörünü destekleyeceği öngörülmektedir.
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Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla,
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

