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YARATTIĞIMIZ YERLİ KATMA DEĞER ORANIYLA İHRACATIN GİZLİ ŞAMPİYONU
OLDUK

16 Ocak 2020 tarihinde, İstanbul’da, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları
Birliği tarafından hazırlanan çimento, cam ve seramik sektörlerinin ihracatta yaratmış olduğu
katma değer raporunun kamuoyu ile paylaşıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim
Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Başkan Yardımcıları Feyyaz Ünal ve Tansu Kumru’nun yönettiği
toplantıda, Erdem Çenesiz; çimento, cam ve seramik sektörlerinin ihracattan elde ettiği yerli
katma değerin 10 yılda 20,3 milyar dolar olduğunu belirterek, seramik sektöründe % 82, cam
sektöründe % 79, çimento sektöründe % 68 ile yerli katma değer oranlarının sanayi alanında
rekor olduğuna dikkat çekti.
Devamı için tıklayınız:

http://oaib.org.tr/tr/default.html
http://www.ccst.org.tr/Haber/4148


TİM İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla
gerçekleşti. İhracat rakamlarının değerlendirildiği ve sektör sorunlarının görüşüldüğü toplantıya
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz katıldı. 
Devamı için tıklayınız:

 

https://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-ihracat-2019da-cumhuriyet-tarihinin-rekoruyla-taclandi.html


TİSK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’u ziyaret ederek
kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde atılan adımların memnuniyet verici olduğunu
belirtti.
 

SERAMİK SEKTÖRÜ MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASINDAN ALINTILAR



Birliğimizin her sene hazırladığı seramik makro pazar araştırmasının tamamına ulaşmak için
lütfen tarhane@oaib.org.tr adresine e-mail göndererek irtibata geçiniz.
 
Dünya Seramik Sektörü

Dünya toplam seramik ihracatı 2017 yılında 25,46 milyar dolar iken 2018 yılında yüzde 6,9
büyümüş ve 27,21 milyar dolara yükselmiştir. Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi
2018’de yüzde 3,6 daralarak 13,1 milyar metrekareye inmiştir. Dünya seramik kaplama
malzemeleri tüketimi ise 2018 yılında yine yüzde 3,6 azalarak 12,82 milyar metrekareye inmiştir.
Seramik üretimi ve tüketimi 2018 yılında zayıflamıştır. Bu dönemde seramik kaplama
malzemeleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 4,1 artarak 2,87 milyar metrekareye ulaşmıştır.
Değer bazında ihracat ise 2018 yılında yüzde 4,6 büyüyerek 18,42 milyar dolara çıkmıştır. Bu
artışta ortalama ihraç birim fiyatlarında yüzde 0,8 artış da etkili olmuştur. Seramik kaplama
malzemelerinde 2018 yılı itibariyle en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, Vietnam ve
İspanya iken Endonezya ve İran Türkiye’yi geçerek 7. ve 8. sıralara yükselmişlerdir. Türkiye
üretimde dokuzuncu sırada yer alırken, onuncu sıradaki Mısır da üretim artışını sürdürmektedir.
Dünya seramik sağlık gereçleri ihracatı 2018 yılında miktar olarak yüzde 10,8 artmış ve 4,10
milyon tona yükselmiştir. İhracat değer olarak ise yüzde 12,0 yükselmiş ve 8,79 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. Dünya seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatları da 2017 yılında 2,12
dolar/kg iken yüzde 0,9 artarak 2018 yılında 2,14 dolar/kg’ye çıkmıştır. Dünya seramik sağlık
gereçleri ihracatında 2018 yılında en büyük ihracatçılar Çin, Meksika, Almanya ve İtalya olup
Türkiye bu dört ülkenin hemen arkasından yine beşinci büyük ihracatçıdır. Dünya ekonomisi ve
inşaat sektöründeki yavaşlamaya bağlı olarak 2019 yılında SKM ve SSG üretimi, tüketimi ve
ihracatında sınırlı bir daralma gerçekleşmektedir. Seramik kaplama ihracatı 2019 yılında yüzde
1,7 ve seramik sağlık gereçleri ihracatı yüzde 2,2 daralmaktadır. 2020 yılında ise seramik üretimi
ve tüketimi ile ihracatının yüzde 2,0 genişleyeceği öngörülmektedir. Seramik sağlık gereçleri
ihracatının da 2020 yılında yine yüzde 2,0 artacağı öngörülmektedir. 
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