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DÜNYA TİCARETİ
Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38’ini ana kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini
farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları oluşturmaktadır. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kimya Sektörü Raporu 2013/1).
Ayrıca, Dünya kimya sektöründe nanoteknoloji, biyokimya, katalizatör, genetik, organik kimya ve
polimer kimyası alanlarında yapılan son çalışmalar pozitif etkisini göstermeye başlamıştır.
Öte yandan, kimyasal madde üreten ilk 30 ülkenin cirosu 2.784 milyar avro olup, ilk üç sırada %30,5’lik
pay ile Çin, %14,6’lık pay ile ABD ve %5,6’lık pay ile Japonya gelmektedir (Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kimya Sektörü Raporu 2014/12).
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Dünya kimya ürünleri ihracat ve ithalat değerleri incelendiğinde, ABD’nin ithalatta ve ihracatta lider
konumunda olduğu görülmektedir. Dünyanın en büyük kimya ürünleri ihracatçısı olmasına rağmen,
ihracatının yaklaşık bir buçuk katı değerindeki ithalatı, ülkeyi kimya ürünleri dış ticaretinde en çok net
ithalat yapan ikinci ülke konumuna getirmiştir. Bu çerçevede, 2015 yılında 458 milyar Dolarlık kimya
ürünleri ithalatı gerçekleştiren ABD’nin, aynı yıl kimya ürünleri ihracatı yaklaşık 331 milyar Dolar olarak
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, kimya ürünleri üreticisi ülkeler açısından, talep yoğunluğu sebebiyle, ABD
pazarı büyük önem arz etmektedir.
Amerika’yı sırasıyla Çin, Almanya ve Japonya izlemektedir. AB’de en büyük kimya ithalatçısı Almanya
olmakla beraber onu Fransa, Belçika ve Hollanda takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE KİMYA SEKTÖRÜ
Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik
elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği
tesislerden oluşmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından
farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli
işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet

göstermektedir.
Kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddenin yüzde 70’i ithal edilmekte,%30’u
ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Plastik üretimin ana girdisi %90 oranında petrokimya sektöründen
sağlanmaktadır.
Petrokimya sektörü ise büyük ölçekli, sermaye ve teknoloji yoğun bir sektördür. Plastik ve kauçuk
sektörü %90’ın üzerinde ithalata bağımlı bir sektördür. Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir
sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşüktür. Bu sebeple, kimya sektöründe yaklaşık 300.000 kişi
istihdam edilmektedir.
Kimya sektörü istihdamının imalat sanayi içindeki payı yaklaşık olarak %9 seviyelerindedir. Son dört
yılda ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,3 olarak belirlenen kimya sanayii, sermaye/teknoloji yoğun
bir sektör olması nedeniyle işgücü yoğunluğu açısından nispeten düşük bir oran oluşturmaktadır.
İmalat sanayii istihdamı içindeki payı son beş yıldır ortalama %8 düzeyinde seyreden sektörün, imalat
sanayiinde yaratılan toplam katma değer içindeki payı ise %13,77’ye karşılık gelmektedir.
Kimya sektöründe yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzarları üretilmekte ve bu üretimlerde
kullanılan yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel rekabete ayak uydurabilecek seviyededir. Ancak,
plastik sektöründe plastik hammaddede yerli üretimin yetersiz oluşu, deterjan, temizlik ürünleri,
sabun, tabii kauçuk gibi sektörlerde hammadde açısından dışa bağımlı olması sektörün gelişimi için
önemli bir engeldir.
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Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan TİM İhracatçı Raporu kapsamında 2008-2023 Stratejik Hedeflerine
göre, ülkemizin, 2023 yılında, 500 milyar dolar değerindeki genel ihracat rakamı ile dünya ihracatındaki
payını ikiye katlayarak ilk 20 ülke arasında yer alacağı belirtilmektedir.
Söz konusu raporda aynı dönem itibariyla, kimya sektörü ihracat gelirinin de, 4.8 kat artarak 14,6’dan
50 milyar dolara yükselmesi, % 0,44 oranındaki dünya pazar payının 1.8 kat artarak % 0.79’a çıkartılması
hedeflenmektedir.
İhracat hedefinin 50 milyar dolara ulaşılması için güçlü olduğumuz alt sektör ihracat değerlerinin;
 Organik ve anorganik kimyasalların 1.5’den 5.9’a milyar dolara
 Mineral Yakıtlar, yağların 5.1’den 11.7 milyar dolara
 Boya ve Hammaddelerin 0.5’den 2.5 milyar dolara
 Sabun, Deterjan, Kozmetiğin 1,0’den 3.3 milyar dolara
 Plastik Kauçuk ve Mamüllerinin 4.5’den 23.3 milyar dolara
 Eczacılık Ürünlerinin 0.4’den 3.3 milyar dolara yükselmesi hedeflenmektedir.
Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB),
ilgili ihracatçı birlikleri ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği ile AKİB bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğidir.
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