
Kimyasal Aylık Rapor (CMR) 
29 Ağustos 2022 
 
İletişim: 
Dr Moncef HADHRI, Ekonomik İşler, mha@cefic.be 
Basın irtibatı, Maria LINKOVA-NIJS, mln@cefic.be 

 

 

 

AB27 kimya sektöründeki üretim, 2021 seviyelerinin %0,7 altında ancak 

tedarik zinciri darboğazları yumuşatma belirtileri gösteriyor 

Anahtar bulgular: 

 Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi daha da düştü 

Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi Haziran ayında daha da düştü, ancak seviyeler yüksek ve 

2020'nin ikinci çeyreğindeki ilk Covid-19 kilitlenmesi sırasında görülenlere yakın durumda. Bu, 

konteyner gemileri için çarter piyasasında fiyatların istikrara kavuştuğunu ancak yüksek yoğunluk 

seviyeleri nedeniyle yüksek kaldığını gösteren Harpex tarafından da doğrulanmaktadır. Çin'deki 

kısıtlamaların hafifletilmesi küresel tedarik zinciri baskılarının hafifletilmesine yardımcı olurken, 

zayıflayan talep işaretleri endişe verici gözükmektedir (kaynak Oxford Economics Aylık Sanayi 

Brifingi Temmuz 2022). 

 

 Çeşitli tedarik zinciri sorunları Avrupa otomotiv pazarını yavaşlatıyor 

Küresel hafif araç satışları hala %8,5 düşüştedir. Küresel hafif araç satış oranı, Çin'deki karantina 

önlemlerinin hafifletilmesiyle Mayıs ayındaki 76 milyon adet/yıldan Haziran ayında 85 milyon adede 

yükseldi, ancak yıl başından bugüne küresel satışlar hala %8.5 oranında önemli bir düşüş gösteriyor. 

Tedarik zinciri sorunları, sürekli talaş kıtlığı göz önüne alındığında yaygın olmaya devam ederken, 

Rusya gaz arzında daha fazla düşüş yaşanması Avrupa otomotiv üretimini vuracak. Avrupa hafif 

araç satış oranı Haziran ayında neredeyse değişmeyerek 11.3 milyon adet/yıl oldu. Çeşitli tedarik 

zinciri sorunları ve yüksek enflasyon, otomotiv üretimini ve satışlarını düşürmeye devam ederken, 

Rusya'nın bölgeye gaz arzını yalnızca %20'ye düşüreceğinin yakın zamanda duyurulması, büyük 

olasılıkla otomotiv üretim kesintilerine yol açacaktır (kaynak Oxford Economics Aylık Sanayi Brifingi 

Temmuz 2022). 

 

 ABD, Japonya ve avro bölgesi için imalat PMI'ları kötüleşti 

Tedarik zinciri darboğazları, talep koşulları yumuşamaya başladığında, bu yılın ikinci yarısı ve 2023'e 

kadar küresel endüstriyel büyüme beklentilerini azaltarak yumuşama belirtileri gösteriyor. 

Küresel endüstriyel üretim, iki aylık düşüşün ardından Mayıs ayında bir miktar toparlandı, ancak bu 

büyük ölçüde Çin'deki küresel tedarik zinciri baskılarını hafifletmeye yardımcı olan karantina 

önlemlerinin hafifletilmesinden kaynaklandı. Ancak, Temmuz ayı flaş imalat PMI'larının (Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi) son seti ABD, Japonya ve avro bölgesi için kötüleşti (kaynak Oxford Economics 

Aylık Sanayi Brifingi Temmuz 2022). 

 

 Ekonomik Duyarlılık göstergesi uzun vadeli ortalamasının altına düşüyor 

Temmuz 2022'de Ekonomik Duyarlılık Göstergesi (ESI) hem AB'de hem de Euro bölgesinde uzun 

vadeli ortalamasının altına düşerek düştü. Temmuz ayında ESI'deki düşüş, sanayi, hizmetler, 

perakende ticaret ve tüketici güvenindeki önemli kayıplardan kaynaklanırken, inşaat güveninde 

daha ılımlı bir düşüş yaşandı. ESI, en büyük altı AB ekonomisinden dördünde, İspanya, Almanya, 

İtalya ve Polonya'da belirgin şekilde düşerken, Fransa ve Hollanda'da büyük ölçüde sabit kaldı 

(kaynak Temmuz 2022 için İş ve tüketici anketi sonuçları). 



 Kimyasallarda iş güveni düşmeye devam ediyor ve rekabet durumu belirgin şekilde kötüleşiyor 

Ekonomik Belirsizlik Göstergesi* (EUI) Temmuz ayında tüm ekonomide daha da yükseldi. Belirsizlik 

sanayi ve inşaat sektörlerinde genel olarak sabit kaldı. AB kimyasalları iş güveni düşmeye devam 

ediyor. Güvendeki düşüş, yöneticilerin genel sipariş defterlerinin mevcut seviyesine ve 20 ayın en 

düşük seviyesine düşen üretim beklentilerine ilişkin değerlendirmelerindeki önemli bozulmalardan 

kaynaklandı. Son üç aylık anket sonuçlarına göre (Temmuz-2022), yöneticilerin ihracat hacmi 

beklentileri Nisan ayına göre artarken, AB dışı pazarlardaki rekabetçi konumlarına ilişkin son üç ayda 

değerlendirmeleri belirgin şekilde kötüleşti. Bununla birlikte, eldeki siparişlerle sağlanan tahmini 

aylık üretim sayısı, 5,1 ay gibi çok yüksek bir seviyede değişmeden kaldı (kaynak Temmuz 2022 için 

İş ve tüketici anketi sonuçları). 

 

 Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupalı kimyasal üreticileri üzerinde güçlü bir baskı oluşturmaya devam 

ediyor 

AB27 bölgesinde, kimyasal üretimi Ocak-Haziran 2022'de 2021'in ilk yarısına göre %0,7 azaldı. 

Kimya endüstrisindeki üretim, AB'nin en büyük ekonomilerinden ikisinde, Almanya (%-5.2) ve 

Fransa'da (%-1.9) belirgin şekilde düşerken, İtalya'da (+%0.4) büyük ölçüde sabit kaldı. Rusya-

Ukrayna savaşının etkisi, Avrupalı kimyasal üreticileri üzerinde güçlü bir ağırlık oluşturmaya devam 

ediyor. Yükselen enerji ve hammadde fiyatlarına ek olarak, Rusya gaz arzını büyük ölçüde azaltmaya 

başladı ve bu da sektöre gaz tayınlaması riskini artırdı. Bu aynı zamanda Avrupa Komisyonu'na göre 

(kaynak Oxford Economics Aylık Sanayi Brifingi Temmuz 2022) arka arkaya dördüncü ay için belirgin 

bir şekilde düşen sektör güvenini de gösteriyor. 


