
 

 

 

 

 

Otomotiv Sektörü ve Girdi Enflasyonu 

2000’li yıllardan bu yana sürekli bir artış eğiliminde olan küresel 

otomobil üretimi, hem ekonomilerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının 

(GSYH) büyümesine hem de uluslararası ticaretteki gelişmelere 

paralel olarak sürekli bir artış eğiliminde olmuş ve 2000’lerden 

günümüze yıllık 60 milyonlardan yaklaşık 100 milyona çıkan bir trend 

yakalamıştır. 

  

 

Tüketim ve çoğu zamanda bir üretim faktörü niteliğindeki otomobil 

üretimi, 2001 yılındaki Latin Amerika ve Türkiye’yi de içine alan 

küresel krizden, 2008 ABD gayrimenkul piyasası krizinden ve en son 

da 2018 ve 2020 dönemlerinde yaşanan krizlerden çok etkilenmiştir. 
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2021 yılında toparlanma görünümü çerçevesinde, üretim verilerinin 

70 milyon adedi bulacağı tahmini artık dillendirilmektedir. Bu doğal 

olarak ekonometrik modeller üzerine kurulmuş tahminler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Tüm bu olumlu beklentilerin aksine girdi piyasasındaki sorunların 

çözümü önünde daha birçok engeller bu sektörü beklemektedir. 

Özellikle yarı-iletken girdilerin arzında yaşanan sorunlar üreticilerin 

hala kriz yönetimi-üretim sürecinde hareket ettiğini göstermekte, kısa 

dönemde de bu sorunun aşılması şimdilik zor gözükmektedir. 

Çelik yoğun bir sektör nitelikleri taşıyan otomotiv üretiminde, çelik 

arzında yaşanan sorunlar 2021 ve 2022’de de fiyatları yukarı 

çekerken, üretim üzerinde de baskı yaratacaktır beklentisi açıkça 

tartışılmaktadır. 

ENAGrup tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, otomotiv sektörünün 

mikroekonomik analizlerini yaparak sizlerle paylaşacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Enflasyon Araştırma Grubu Ailesi 
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Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen 

kaynaklardan elde edilmiş olup, ENAGrup tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü 

konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden ENAGroup sorumlu 

değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez ve söz konusu 

içerik haber verilmeksizin çıkarılabilir veya değiştirilebilir. Burada yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe 

ENAGrup’un sahip olduğu enflasyon hesaplama yöntem ve metodolojisi ile diğer kişisel görüşlerine 

dayanmaktadır. Mevcut yöntem ve metodolojinin tüm telif hakları ENAGroup tarafından alınmış ve patent 

işlemleri sürmekte olup, bu yöntem ve metodoloji patent koruma kanunu kapsamında korunmaya 

alınmıştır. Mevcut metodoloji ve yöntemin aynı/benzer isim ile kullanılması, pazarlanması veya maddi 

kazanç edilmeye çalışılması durumunda, ENAGroup Türk Patent ve Marka Kurumu’nun patent 

mevzuatından doğan kanuni haklarını saklı tutar. Tüm hakları saklıdır. 


