Sektör Kurulları Toplantısı Toplantı Raporu
(Tekstil, Gıda-Sağlık-Kimya ve Mali&Hukuk&Finans)
İş Geliştirme Komisyonu, İGİAD Sektör Kurulları üyelerini 3 Ekim Salı günü
İGİAD Merkezde bir araya getirdi.
İGİAD Yönetim Kurucu Başkanı Şükrü Alkan’ın başkanlığında kahvaltı ile başlayan
toplantı, üyelerin tanışması ile devam etti. 2017 yılının sektör değerlendirmesi ve
önümüzdeki yarıyıldan beklentilerinin konuşulduğu toplantıda bilgi alışverişinde
bulunuldu. Toplantıda reel ve gerçekleşen veriler üzerinden analizler, öngörüler
yapıldı.
Türkiye’nin 2017 yılı II. çeyreğinin ekonomik büyümesi %5,1 olarak
gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle de %5,5 olması ön görülmektedir. Küresel ekonomi
ise düşük büyüme kapanına girmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ekonomide
söz konusu düşük büyüme ortamı belirginleşmektedir. Birleşik Krallık’ın AB’den
ayrılma kararı, İspanya’da cereyan eden Katalon bölgesi referandum durumu, Çin’in
yavaşlama süreci küresel ekonomide aşağı yönlü risk unsurları olmaya devam
etmektedir. 2017 yılı II. çeyreğinde küresel ekonomik büyüme oranı ise %3,5
dolaylarında gerçekleşmiştir.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari
fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL olmuştur.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım
sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü %6,8 arttı. Ticaret,
ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan
hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,7 artmıştır.
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,5, ithalatı ise %2,3 artmıştır.
İhracat %12,3, ithalat %15,3 arttı
İhracat 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %12,3 artarak 13 milyar
289 milyon dolar, ithalat %15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Dış ticaret açığı %22,8 arttı
Ağustos ayında dış ticaret açığı %22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara
yükselmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında %71,2 iken, 2017
Ağustos ayında %69,3'e düşmüştür.

Avrupa Birliği’ne ihracat %9,4 arttı

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Ağustos ayında %46,5 iken, 2017 Ağustos
ayında %45,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %9,4 artarak 6
milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ağustos ayında 1 milyar 340 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile
İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD takip etmiştir.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ağustos ayında 2 milyar 116 milyon dolar
oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 859 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 590
milyon dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izlemiştir.
2017 yılında İşsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Haziran
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon
251 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,2
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim
göstermeyerek %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı
1,2 puanlık artış ile %20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim
göstermeyerek %10,4 olarak gerçekleşmiştir.
Sektörler bazında değerlendirmelerde; sektörlerin büyüme oranlarının ülkenin
ekonomik göstergeleriyle benzerlik gösterdiğini; pazar farklılığı ve ürün çeşitliliğine
göre sektörlerde büyümenin değişiklik gösterdiği tespiti yapıldı.
Tekstil sektöründe, 2017 yılının ilk 9 aylık değerlendirmesinde Türkiye’nin büyüme
oranı ile eşdeğer ciro artışının olduğu beyan edildi. Sektörün sorunu olarak;
tahsilatlarda yaşanan olumsuzluklar, alacak riskinin artışı, vadelerin 18 aya yaklaşması
ve kalifiye personel bulamama hususuna vurgu yapıldı.
Tekstil, hazır giyim sektörünün dış pazar açısından özellikle Avrupa ülkelerinde
yaşanan siyasal krizlerden etkilendiği ifade edildi. Lakin hali hazırda Avrupa pazarının
pazar payına vurgu yapılarak ihracatın artması önerisinde bulunuldu
Mali müşavirlik hizmeti veren sektör; piyasalarında daralmasından kaynaklı bir
küçülme yaşadıkları, piyasaya dahil olan yeminli mali müşavir adedinin yeni faaliyete
geçen şirketlerden daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Geçmiş yılın ekonomik verilerinin
yakalanması halinde kar edildi dile getirildi. Ayrıca toplantıda hükümetin henüz meclis
onayından geçmemiş torba yasadaki vergi yüzdeleri hakkında bilgiler verildi.
Hukuk müşavirliği hizmeti veren sektörde; son 3 aydır bir daralma yaşandığı,
piyasaların aldığı pozisyonun kendilerine yansıdığı, büyük meblağlı çeklerin icraya
takip dosyalarında yerini aldığı tespiti yapıldı.

