PROJ.qxp

12/27/13

6:45 PM

Page 2

HAZIRLAYAN: ASLI SÖZBLR / asozbilir@capital.com.tr

MARGARN

OLUKLU MUKAVVA

PVC

BÜYÜK POTANSİYEL

YANLIŞ ALGI
BÜYÜK SORUN
EV DII TÜKETM ARTTI Margarin sektörü,
2012’de bir önceki yEla göre yüzde 11 büyüdü. 2008-2011 döneminde yEllEk 800 bin ton
olan üretim kapasitesi, 2012’de 850 bin
tona yükseldi. Son 10 yElda OrtadoFu, Kuzey
Afrika, Balkan Ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerine yaklaHEk 100 bin ton margarin ihracatE
gerçekleHtirildi. 2003 yElEnda 160 bin ton
olan sofra margarinleri tüketimi, 2012 yElEnda yüzde 27 oranEnda bir düHüHle 117 bin
tona geriledi. Ev dEHE tüketim ise aynE yEllar
arasEnda yüzde 50 artEHla 259 bin tondan 388
bin tona yükseldi.
SORUNU BLG KRLL Özellikle sofra margarin tüketiminin düHüHü, sektörün en önemli sorunu olarak görülüyor. Medyada saFlEk/ekonomi bölümlerinde paketlenmiH gEdalar hakkEnda negatif söylemlerin sEkça yer
almasE bunun nedeni olarak görülüyor.
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri
DerneFi (MÜMSAD), bu negatif söylemi yEkabilmek için hem üniversitelerin gEda mühendisliFi bölümlerinde margarindeki geliHmeleri anlatEyor hem de konunun uzmanE üniversite profesörlerinin düzenlediFi seminerlere destek veriyor.
ÜRETMDE DEKLK YOK Sektör, 2013 sonunda önceki yEla göre yüzde 8,3 büyüme
beklerken üretim kapasitesinde ise bir deFiHiklik öngörülmüyor. Sektörün önümüzdeki 5
yEldaki en önemli hedefi, yine kamuoyunda
margarin konusundaki yanlEH algEnEn önüne
geçmek. MÜMSAD BaHkanE Metin Yurdagül,
“Bu konuda GEda, TarEm ve HayvancElEk BakanlEFE’na ve basEna büyük görev düHüyor.
Biz de bilimsel ve somut verilerle ‘margarin,
beslenme ve insan saFlEFE iliHkisi’ konusunda
tüketicileri bilinçlendireceFiz” diyor.
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SEKTÖRÜN PERFORMANSI Türkiye’de 91 Hirket, 116 fabrikada oluklu mukavva üretimi
gerçekleHtiriyor. 2012 yElEnda yaklaHEk 1 milyon 772 bin ton oluklu mukavva üreten sektör, üretimde bir önceki yEla göre yüzde 4 büyüdü. Ghracat miktarE ise bir önceki yEla göre
yüzde 3 düHerek 30 bin 500 ton düzeyinde
gerçekleHti. Oluklu mukavva genellikle ambalajEnE oluHturduFu malzemenin dEH satEmE
sErasEnda dolaylE olarak ihraç edildiFinden,
özellikle AB regülasyonlarEna tabi olarak
yaH meyve ve sebze ihracatEnda ambalaj
olarak tercih ediliyor.
HAMMADDES PAHALI 2004 yElEnda uygulamaya konan yönetmelikle sektörün hammaddesi olan atEk kaFEdEn sanayi kuruluHlarEndan ve belediye sEnErlarE içindeki diFer
atEk noktalarEndan toplanmasE yasal bir zorunluluk haline geldi. Sektör de yönetmelik
gereFi ihtiyacE olan hammaddeyi ya belediyelerden ya da lisanslE toplama firmalarEndan elde edebiliyor. Bu da oluklu mukavva üreticileri için maliyetin artmasE anlamEna geliyor. FiyatlarEn toplayEcE firmalar tarafEndan belirlenmesi spekülasyonlara neden oluyor.
HEDEF 4 MLYON TON Türkiye oluklu mukavva sektörünün Avrupa ülkeleriyle kEyaslandEFEnda üretim miktarE artEHEnda, 20102015 döneminde bölge ortalamasEnEn çok
üstünde bir büyümeyle 2,1 milyon tonluk üretime ulaHmasE bekleniyor. Türkiye, böylece
2015 yElEnda BatE Avrupa oluklu mukavva pazarEnEn en büyük beHinci ülkesi olacak.
OMÜD BaHkanE Fikret Özveren, “AyrEca 2023
yElEnda oluklu mukavva üretiminin yaklaHEk 4
milyon tona ulaHmasEnE bekliyoruz. Ciddi bir
potansiyele sahibiz” diyor.

SÜREKLİ BÜYÜME
PEŞİNDE
NAATLA GELYOR GnHaat sektörü, son
yEllarda sürekli büyürken inHaat plastiklerinin
baHEnda gelen PVC kategorisini de büyütüyor. Sektörün 2012 yElEndaki büyüme oranE, 2011 ile karHElaHtErEldEFEnda yüzde 7 oldu.
GhracatE ise son 5 yElda deFer bazEnda yaklaHEk yüzde 30 arttE. Sektör, 2012 yElEnE miktar
bazEnda 371 bin ton ve deFer bazEnda 919
milyon dolar ihracat ile kapattE. PVC kapE ve
pencere profilleri üretim kapasitesiyle Avrupa’da ilk sErada bulunan Türkiye, dünya sEralamasEnda ise Rusya’dan sonra ikinci sErada yer alEyor.
DIA BAIMLI PVC sektörünün en önemli sorunlarEnEn baHEnda, hammaddede yüzde 85
oranEnda dEHa baFEmlE olmasE geliyor. Sektör,
yakEn dönemde Türkiye’ye yeni bir petrokimya yatErEmE öngörmediFinden hammaddede ithalata dayalE bir sistemle daha
çok büyüyebilmenin çözüm yollarEnE arEyor.
Sektörün sorunlarE içinde ikinci sErada ise
enerji geliyor. Yeni enerji kaynaklarEnEn yaratElmasE enerjiye yönelik yeni yatErEmlarEn yapElmasE ve enerji maliyetlerinin düHürülmesi,
PVC sektörünün en önemli beklentileri arasEnda yer alEyor.
HEDEFTE NE VAR? Sektörün önümüzdeki 5 yElda en önemli hedefi, üretim ve ihracatta
büyüme trendini devam ettirmek. Sektör
2013 yElE sonundaki 400 bin ton ve 981 milyon
dolar ihracat hedefinden hareketle 2018’de
yaklaHEk yüzde 43 oranEnda büyüme bekliyor. Türk Plastik Sanayicileri AraHtErma, GeliHtirme ve EFitim VakfE (PAGEV) BaHkanE
Mehmet Uysal, “5 yEl sonrasE için hedefimizi, miktar bazEnda 581 bin ton ve deFer bazEnda 1 milyar 400 milyon dolar ihracata
ulaHmak olduFunu söyleyebilirim” diyor.
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BÜYÜME SÜRÜYOR

DESTEK BEKLİYOR
THALATI DÜTÜ Türkiye, 1984 yElEndan bu
yana çeltik ve pirinç ithalatçEsE bir ülke. Ancak son yEllarda verilen destekler ve yurtdEHE fiyatlarEn yüksekliFi, yerli üreticiyi teHvik etti.
2011’de 41 bin ton olan pirinç ithalatE
2012’de bir önceki yEla göre yüzde 39 azalarak 25 bin tona düHtü. Yerli üretimdeki yükseliH, 2012 yElEnda sekteye uFradE. 20082011 yEllarE arasEnda yüzde 20 artan pirinç
üretimi, 2012’de yüzde 2,2 düHerek 528 bin
ton olarak gerçekleHti. GhracatE ise son 5 yElda yüzde binden fazla büyüyerek 7,7 tondan 98 bin tona ulaHtE.
KDV YÜKSEK Pirincin hammaddesi olan
çeltikte KDV oranE yüzde 1 ve mamul olarak satElan pirinçte ise KDV oranE yüzde 8 olarak uygulanEyor. AyrEca çeltikten çEkan kabukta yüzde 18 KDV uygulanEyor. Sektör, bu
uygulamanEn sebebiyet verdiFi kayEt dEHE ticarete son vermek istiyor. Girdi maliyetlerinin ve gümrük vergilerinin yüksekliFi de
sektörün diFer sEkEntElarE arasEnda. AyrEca sektörün tespitlerine göre Türkiye’de mevcut
çeltik iHleme kapasitesi, ihtiyaçtan fazla ve
pirinç fabrikalarE yüzde 40 kapasiteyle çalEHEyor.
LDERLK PLANI Pirinç sektörü, 2013 sonunda önceki yEla göre yüzde 2,3 düHüHle 516
bin ton pirinç üretimi gerçekleHmesini öngörüyor. GhracatE son 5 yElda yüzde binden
fazla büyüyerek 7,7 tondan 98 bin tona
ulaHan sektörün, önümüzdeki dönemdeki öncelikli hedefi ihracatta bölge lideri olmak. Pirinç DeFirmencileri DerneFi (PDD)
BaHkanE Birol Kocaman, “Devletin amacE,
haksEz rekabetin önlenmesiyle üretici ve tüketicinin korunmasE olmalE. Maliyetleri düHürmek ve destekleri biraz daha artErmak
gerekli” diyor.

YABANCILAR LGL GstikrarlE ekonomisi, genç
nüfusu ve Asya marketlerine olan açElEH kapEsE konumundan dolayE, ABD’den Hindistan’a kadar tüm ülkeler ve markalarE Türkiye pazarEna girmek istiyor. Bugün Türkiye’de zincir iHletmelerin sayEsE 1.876. BunlarEn yüzde 24’ü yabancE, yüzde 74’ü ise Türk
kökenli markalardan oluHuyor. Zincirlere
baFlE Hube sayEsE ise 50 bin civarEnda. Franchise veya bayilik verenler iHletmelerin sayEsE
1.471. BunlarEn zincirler içindeki oranE ise yüzde 78. Sadece kendi Hubelerini açEp kendileri iHleten zincirlerin oranE ise yüzde 22.
ETKN YÖNETM Franchise zincirlerin geliHmesindeki en önemli etken, yönetim. Vasat
yönetilen bir zincir büyüyemezken, iyi yönetilen bir zincir sEfErdan yola çEksa bile hEzla
markalaHabiliyor. AlEHveriH merkezlerinin markalara yer vermesi ve müHterilerin en kEsa zamanda kaliteli mal ve hizmet satEn almak istemesi de zincirlerin geliHmesindeki önemli
faktörlerden biri. Müstakil perakendecilerin
sürekli yaptEklarE hatalar ve ihmaller ise
franchise zincirlerin tüketiciler tarafEndan
tercih edilmesinde ve geliHmesindeki diFer
bir önemli etken.
ETME DEVAM Sektör, 2013 yElE sonunda zincir marka sayEsEnEn bir önceki yEla göre yüzde 10 artEHla 2.031’e ulaHmasEnE hedefliyor.
Franchising DerneFi (UFRAD) önümüzdeki
dönemde de franchise veren zincirlerin
ülke ekonomisine kalEcE fayda saFlamasE için
franchise sistemlerini tam kurmalarE, doFru
iHletmeleri konusunda seminerlere devam
edecek. UFRAD BaHkanE Dr. Mustafa AydEn,
“Hedefimiz, markalarEmEzEn global pazarlarda hak ettikleri yeri almalarE için çalEHmalara devam etmek ve ekonomiye daha
fazla katkE saFlamak” diyor.

ÖNCELİK
İNOVASYONDA
HIZLI BÜYÜME Medikal sektöründe son 5 yElda yapElan ihracata bakEldEFEnda, 2008 yElEnda 414 milyon dolar olan ihracat tutarEnEn,
2009’daki ekonomik kriz nedeniyle yüzde 6
düHerek 389 milyon dolara gerilediFi görülüyor. Ancak 2010’dan sonra ihracat hEzla
yükselmeye baHladE. 2010’da 443 milyon dolar olan ihracat, 2010-2012 yEllarE arasEnda
yüzde 46 artarak 647,3 milyon dolara ulaHtE. Yerli firmalar, son yEllarda özellikle ihracat
yaptEklarE ülkeleri çeHitlendirdi. AR-GE yatErEmlarEnE artErarak kalite standartlarEnE yükseltti.
ODAK AR-GE’DE Krizlerden az etkilenmesi, giriHimcilik gücünün yüksek olmasE, kaliteli
üretimi, lojistiFinin geliHkinliFi ve bir bilgi birikiminin olmasE, sektörün artElarE arasEnda
yer alEyor. Sektörün önemli problemleri ise
AR-GE kültürüyle sanayi-üniversite iHbirliFinin
yeterli olmamasE, medikal üretim bölgelerinin bulunmamasE ve markalaHamama olarak sayElabilir. Özellikle Almanya, ABD gibi
medikal teknolojisinde ileride olan ülkelerle
rekabet edebilmek için teknoloji ve ARGE’ye yatErEm sektörün öncelikli konularE
arasEnda.
KRTK EK Medikal ihracatEnEn kEsa vadede
1 milyar dolara çEkarElmasE sektör için zor görünmüyor. Ancak sektör ihracatEnE artErErken
bir yandan da ithalatEnda artEHlar yaHanEyor.
Gstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri GhracatçElarE BirliFi (GKMGB) BaHkanE Murat Akyüz,
“Yerli üretimin desteklenmesi cari açEFEn azaltElmasEna büyük katkElar saFlayacak.
Önümüzdeki 5 yElda hammadde dEHa baFEmlElEFEnEn azaltElmasEyla AR-GE ve inovasyonun geliHtirilmesi odaklanacaFEmEz önemli konular arasEnda” diyor.
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