MAKİNE VE TEÇHİZAT
 Yüksek katma değer yaratan önemli sektörler arasında yer
alan makine ve teçhizat sektöründe genellikle küçük ve
orta ölçekli işletmeler yer almaktadır. Sektörün gelişimini
belirleyen temel unsur iç ve dış pazarlardaki makine
yatırımlarıdır.

 Çelik fiyatlarındaki artış sektörde maliyet baskısına neden
olmaktadır. Bu çerçevede, 2018 yılında çelik fiyatlarındaki
hareketler başta takım tezgahları üretimi olmak üzere
sektörde yakından takip edilecektir.
 Kamunun 2018 yılında KGF kapsamında kullandıracağı
kredilerde yatırım ve ihracatı finanse etme hedefinin yanı
sıra 2018 ve 2019 yıllarında makine ve teçhizat alımlarına
getirmeyi planladığı KDV muafiyeti ile amortisman
süresinin kısaltılması düzenlemelerinin iç talebi olumlu
etkilemesi beklenmektedir. Öte yandan, hammadde
alımında KDV ödemeye devam edecek olan makine ve
teçhizat üreticilerinin KDV istisnası uygulamasından
finansal açıdan olumsuz etkilenmemesi için KDV iade
sürelerinin kısalması önem arz etmektedir.

 2017 yılında Türkiye’nin yatırım harcamaları iyileşme
kaydetmiştir. Bu çerçevede, makine ve teçhizat sektöründe
üretim özellikle yılın ikinci yarısında ivme kazanmıştır.
Üçüncü çeyrekte önceki yıldan kaynaklanan düşük baz
etkili olsa da yılın son çeyreğinde makine ve teçhizat
üretiminin devam ettiği görülmüştür. Bu gelişmede, dış
talepteki toparlanma çerçevesinde güçlü seyreden ihracat
da etkili olmuştur. 2017 yılında sektörün üretimi %9,6 ile
toplam imalat sanayii üretim artışının üzerinde
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, sektörün ortalama kapasite
kullanım oranı 2,8 puan artarak %79,2 olmuştur.

 Makine ve teçhizat sanayiinin sürekli olarak üretim ve ürün
teknolojilerinin geliştirilmesi baskısının olduğu bir sektör
olması nedeniyle AR-GE faaliyetleri büyük önem arz
etmektedir. Makine ve teçhizat, imalat sektörü içinde en
fazla AR-GE harcaması yapan 6. sektör konumundadır.

 2017 yılında sektörün ihracatı özellikle yılın ikinci
yarısındaki performansa bağlı olarak %13,6 oranında artış
kaydetmiştir. Bu gelişmede, Avrupa ekonomilerinden
kaynaklanan talep artışı önemli ölçüde etkili olurken, Rusya
ile düzelen ikili ilişkilerin etkisiyle bu ülkeye yönelik
ihracatın hızlı bir şekilde artması da önemli rol oynamıştır.
2018 yılında dünyada sanayi üretiminde devam etmesi
beklenen olumlu seyir ve iyileşen yatırım ortamı
çerçevesinde dış talepteki olumlu görünümün devam
etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, sektörün ihracatını
artırmaya devam edeceği düşünülmektedir.
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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.

