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2013 yılında küresel ekonomik duruma bakıldığında bahsi geçen yılda dünyanın
güçlü ekonomileri sayılan ABD, Çin, Hindistan ve durgunluktan çıkamayan Avrupa
nedeniyle olumsuz bir manzara ile karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Bahsi geçen
yılda Türkiye’nin ekonomik göstergelerine bakıldığında ise küresel talebin düşük
seviyede seyretmesi ve aksine iç talebin artması nedeniyle ithalatın artması ve net
ihracatın olumsuz olarak etkilenmesi sonucunun ortaya çıktığı görülmektedir.

2013 yılı dış ticaret verilerine bakıldığında; 2013 yılı ihracatının bir önceki yıla
nazaran %0,4 azalış göstererek 151 milyar 869 milyon dolar seviyesinde
gerçekleştiği, buna karşın ithalatın %6,4 artarak 251 milyar 651 milyon dolar olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Bu noktada, 2013 yılında ithalatın ihracatı karşılama
oranı %64,4 seviyesinden %60,3 seviyesine gerilemiştir. Bahsi geçen yılda
gerçekleşen dış ticaret açığına bakıldığında, %18,7lik artışla 99 milyar 782 milyon
dolar olduğu görülmektedir.

Uluslararası doğrudan yatırımlar bakımından 2013 yılı değerlendirmesine
bakıldığında, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Uluslararası Doğrudan
Yatırım Verileri Bülteni’nden alınan verilere göre 2013 yılında uluslararası doğrudan
yatırım girişlerinde yer alan net sermaye girişi 2012 yılına nazaran %2,64 azalış
göstererek 9 milyar 581 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 yılı genel değerlendirmesinin ardından çimento sektörü özelinde
ekonomik duruma bakıldığında, 2013 yılı global çimento talebinin 3,99 milyar ton
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bahsi geçen talep 2012 yılı talebinde meydana
gelen %6,6’lık artışı sembolize etmektedir. 2014 yılı büyüme trendine bakıldığında
2013 yılındaki artışın süreceği öngörülmekte, ancak artışın çimento sektörüne yön
veren pazarlar olan Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya gibi pazarlarda meydana
gelen değişimlere paralel bir yön izleyeceği söylenebilmektedir. 2014 yılı için en
olumsuz tabloyu Afrika için gözlemlemek mümkün gözükmektedir. Bahsi geçen
bölge trendinde 2014 yılında %2,5 oranında bir düşüş beklenmektedir. 2018 yılına
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kadar dünya çimento üretim kapasitesinin yıllık %2,9’luk artış ile yıllık 5,4 milyar ton
seviyesini aşması beklenmektedir.

Türkiye çimento sektörü 2013 yılı verilerine bakıldığında, beklenenden fazla
artış göstererek, çimento sektörü büyüme oranının ülke büyüme oranının 3 katı
seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık olarak 4 milyar dolar ciro ve 740 milyon dolar
ihracat geliri sağlayarak ülke ekonomisine ciddi seviyede bir katkıda bulunduğu
gözlemlenmektedir. Bahsi geçen yılda gerçekleşen kapasite kullanım oranına
bakıldığında ise %92 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

İç satışlar bazında incelendiğinde, 2013 yılında çimento sektörünün iç satışlarda
göstermiş olduğu %12’lik büyüme oranı çerçevesinde, üretilen çimentonun yaklaşık
olarak %14,5’lik kısmının ihraç edildiği söylenebilmektedir. Bahsi geçen yılda, 63,4
milyon ton seviyesinde iç satış gerçekleşmiştir. Bu miktar 2012 yılında gerçekleşen
55,2 milyon tonluk iç satıştaki %11,8’lik artışa tekabül etmektedir.

2013 yılında küresel ekonomide meydana gelen gelişmelerden etkilenen
çimento sektörü ihracatı, dış piyasalarda meydana gelen talep azalışı neticesinde,
düşüş sergilemiştir. Öyle ki, 2012 yılında gerçekleştirilen 13 milyon tonluk ihracat
2013 yılında meydana gelen %9’lik azalışla 12 milyon ton seviyesine gerilemiştir.

Türkiye’nin 2013 yılı ihracatında ilk sırada yer alarak 2012 yılında en çok ihracat
gerçekleştirilen ülkeler olan Irak ve Rusya‘yı geride bırakan Libya’ya toplam 2,1
milyon tonluk ihracat gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen dönemde Irak’a yönelik
ihracat 1,6 milyon ton seviyesinde kalmış; Rusya, İsrail ve Suriye anılan ülkenin
ardından en çok ihracat gerçekleştirilen pazarlar olmuştur.
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