
20 NİSAN – 25 NİSAN 2015 PEKİN / ÇİN – CIMT 2015 FUAR RAPORU

 

Organizasyon:         CIEC  - China International Exhibition Centre

Destekleyenler:      CMTBA – China Machine Tool Builders Association

                                CCPIT -  China Council for the Promotion of International Trade

Konu Başlıkları:                  

C-Technologies

Industrial Robots

Manipulation Engineering

Metal Processing

Metalworking

Regulating and Control Technology

Welding Technology

Fuar:

Bahse konu fuar, her gün sabah 09:30 ile 16:30 saatleri arasında, fuar alanındaki tüm alanları doldurmuş olup

toplam 1.554 katılımcı firma ile 131.000 metrekare üzerine oturmuştur. 8 adet kapalı salon ve ek olarak fuar

alnına  kurulmuş  8  adet  çadır  ile  fuar  alanında  satılacak  alan  kalmamıştır.  Bundan  sonraki  aşamada  çadır

alanlarının biraz daha büyütülmesi dışında çözümleri bulunmamaktadır. Doğal sınırlarına ulaşmış olan fuarda

beklentiler bir sonraki sene yapılması planlanan CCMT fuarı veya daha önceden faaliyetlerini sürdüren CIMES

fuarına doğru kaymaktadır.

Çin  Halk  Cumhuriyeti’nin  Pekin  şehrinde  CIEC  –  China  International  Exhibition  Center’da  gerçekleşmiş

organizasyonda dünya’nın her yerinden katılımcılara rastlamak mümkündür. Almanya, İsviçre, İtalya, Tayvan,

Japonya ülke katılımı göstermiş olup bunun dışında Hindistan, A.B.D. ve Türkiye gibi ülkelerden de katılımcı

görmek mümkündür. En büyük takım tezgahı fuarlarından biri olan CIMT alanında IMTS, EMO ve JIMTOF fuarları

ile yarışmaktadır.

Fuar alanındaki salonlar ve çadırlar konularına göre ayrıştırılmış olup bu ayrıma ait fotoğraflar ve planlar birlik

merkezimizden istenildiği takdirde edinilebilir.

MİB Katılımı:

Makine İmalatçıları Birliği CMTBA tarafından fuara davet edilmiş olup, “ Associatons Center” da, bedelsiz olarak

verilen standda katılım göstermiştir.
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Daha  önce  birliğimize  kataloğunu  gönderen  üyelerimizin  katalogları  ve  yeniden  düzenlenen  2015  yılı  MİB

kataloğu fuarda ilgi gösteren kişilere dağıtılmıştır.

Fuar süresince çeşitli organizasyonlara da katıldığımız CIMT gördüğümüz kadarı ile bu alanda yapılan Çin’deki

en büyük fuardır.

Ülke Bilgisi:

Başkenti Pekin olan bu ülkenin nüfusu 1.6 milyar kişi olup kişi başı düşen geliri ise 2014 verilerine göre 6800

amerikan dolarıdır.  Dünyanın en büyük  ikinci  ekonomisi  konumunda olup  uzmanların orta  ve  uzun vadede

birinciliğe oturacağı konusunda hemfikirdirler.

Tamamen  olmasa  da  imalata  yönelik  ekonomileri,  dünya  markası  yaratma  işinde  başarılı  olamasalar  da

neredeyse  tüm dünya  markaları  adına  imalat  yaptıkları  bir  yer  haline  getirmiştir  ülkenin  bazı  bölümleri.

Demokrasi  konularında sıkıntıları  olsa da eğitimli  kesimin dahi bu konuda devlete bağımlılıkları  şaşırtıcıdır.

Özgürlüklerin sınırlı olması onlar için başka bir konu iken en azından 2008 yılı sonrasında hızla değişen yüzü ile

Çin dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

2030 yılı sonrasında ise hızlı olarak yaşlanacakları düşünülen bir nüfus yapısına sahiptirler. Kentlerde yaşayanlar

ile devlet adına çalışan kişilerin en fazla bir çocuk yapmasına izin veren politikaları yanında, tarım ile uğraşan

kesim için böyle bir yasak bulunmamaktadır.

Dışa açılan yüzü doğrultusunda, kendi zengin sınıfını yaratmış olan Çin kendi içinde özerk bölgeler oluşturarak

bu dünyaya açılan kapı olarak gösterdiği bu yerler dışında ülkenin iç kesimlerinde yaşayan ve politik nedenler

ile pek fazla dünyaya açılamamış bir kesim de bulundurmaktadır.

Makine – Takım Tezgâhları Sektörü:

CMTBA verilerine göre ihracatları: (USD cinsinden, milyar dolar)

  2013 Değişim 2014 Değişim

İMALAT 24,670 -10% 24,400 -1%

Metal Cutting 14,600   13,400  

Metal Forming 10,070   11,000  

İHRACAT 2,861 4% 3,395 19%

Metal Cutting 1,884   2,270  

Metal Forming 977   1,125  
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İTHALAT 10,098 -26% 10,826 8%

Metal Cutting 7,992   8,836  

Metal Forming 2,106   1,990  

 

İhracat Ülkeleri  

millions, reporting currency 2014 vs 2013

 Country Değer % değişim

1 Vietnam 355 168%

2 A.B.D. 302 -10,1%

3 Hindistan 213 41,8%

4 Japonya 202 22,3%

5 Almanya 154 9,9%

       

İthalat Ülkeleri    

millions, reporting currency 2014 vs 2013

   Country Değer % değişim

1 Japonya 3,543 30,4%

2 Almanya 2,614 -9,9%

3 Tayvan 1,292 10,4%

4 Kore 649 -3,5%

5 İtalya 591 -15,3%

Yukarıdaki  istatistiklere bakılırsa Çin’deki imalatın büyük çoğunluğu kendi iç piyasası  için yapılmakta olup,

dünyadaki makine ihracatının yarısının bu ülkeye yapıldığı söylenebilmektedir.

Not: İstenilen ülkeye ait veriler Birlik merkezimiz çalışanı Artun BÖLGEN’den edinilebilir.
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Fuar Gözlemleri ve Edinilen Bilgiler:

Fuarın ilk üç günü ziyaretçi sayısı oldukça fazla olup son iki gün ise ziyaretçi sayısında önemli bir azalma olduğu

gözlemlenmiştir. Fuar raporuna göre toplamda 130.000 kişinin üzerinde bir katılımcı gelmiş olup bu kişiler fuarı

yaklaşık olarak ortalama 2,5 gün süresince ziyaret etmiştir. Toplamda 1628 katılımcı firma, 77358 metrekare

alan kiralamış olup, kataloglar ve promosyon malzemelerinin ilk üç gün boyunca hızla tükendiği, ziyaretçilerin

açılış organizasyonu beklenmeden hızla fuar alanına dağıldığı ve yoğunluğun oldukça arttığı ilk üç gün dışında

fuardaki yavaşlama fuarın son iki günü ziyaret etmek isteyen katılımcıları beklemektedir.

Fuar alanı New China International Eexhibition Center (NCIEC) şehrin dışına doğru ve havaalanına yakın olarak

konumlandırılmıştır.  Şehir  merkezinden  ulaşım  özel  araç  veya  metro  ile  sağlanabiliyor  olup  “rush  hour”

aralıklarında trafik ve metro seferleri oldukça kalabalık olmaktadır. Katılım göstermeyi planlayan firma veya

ziyaretçilerin fuar alanının hemen yanındaki otel zincirine ait (Crowne) oteli kullanması trafiği sevmeyen kişiler

için tavsiyelerimiz arasındadır.

Öncelikli  olarak  yabancı  firmaların  holde  kapıya  konumuna  göre  sıralandığı  daha  sonrasında  ise  Çin’li

imalatçıların  geldiği  bir  düzene  sahiptirler.  Holler  konularına  göre  bölünmüş  olup  çadır  alanı  olarak

bahsettiğimiz  alanlarda da dünya devleri  bulunabilmektedir.  Çadır  alanlarında daha çok aksesuar ve takım

tutucu ve uç imalatçılarının bulunduğu söylenebilir. Hava şartlarına bağlı olarak çadırların içindeki sıcaklık diğer

kapalı alanlara göre daha yüksektir.

Kapalı holler ise makine yoğunlukta olup, gürültülü olduğu söylenebilir. Fuar genelinde adacıklar arasındaki

koridor mesafeleri dardır. Firmalara çok geniş alanlar tahsis edilmemiş olup bu bütün firmalar için geçerlidir.

Firmaların  genellikle  standlarını  iki  katlı  olarak  tasarlattığı  ve  misafirleri  için  kalabalıktan  uzak  alanlar

yaratmayı tercih ettikleri söylenebilir.

İngilizce konuşmak konusunda oldukça sıkıntılı bir durum bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde de , Rusya’da da

buna  benzer  dil  sorunları  ile  karşılaşılmıştır.  Standlarda  Çince  yazı,  basılı  katalog,  açıklama  göremeyen

misafirler yine kendi dillerinde karşılama yapan birileri bulunmadıkça standı ziyaret etmeyi es geçmektedirler.

Üniversite öğrencisi tercümanlarında İngilizce konusunda iyi olduğu söylenemez. Profesyonel kadroların bazıları

yeterince iyi İngilizce bilgisine sahip olup, konu ile ilgili kişilere yanlarında Çince – İngilizce veyahut Çince –

Türkçe tercüman götürmeleri; teknik terimleri ise daha önceden bulunabilen Çince kataloglardan çalışmaları

gerektiğini inanmaktayız.

Kopyalama ve  patent  ihlalleri  konusunda  hükümet  tarafından fazla  bir  işlem yapıldığı  söylenememektedir.

Vatandaşını  koruyan  politikalar  düşünüldüğünde  açılacak  davalardan  sonuç  alınamayacağı  veya  çok  uzun

sürelerin göze alınması gerektiği açıktır. Kopya veya patent ihlalleri olsa dahi Avrupalı veya Japon firmaların

buraya gelmesine engel teşkil etmemektedir. Dünya üzerinde bulunan herhangi bir fuara gidildiği gibi hareket

etmek yerinde olacaktır. Ülkede bu konuda sıkıntı  yaşamak istemeyen firmaların iyi bir avukatlık ofisi veya

büyük bir  distribütör ile anlaşması  gerektiğine inanmaktayız. Bu fuarda da elinde fotoğraf makinesi  alarak
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ilgilendiği  konulardaki  makinalardan  kopya  etmek  amaçlı  dolaşan  kişilere  rastlamak  mümkün  olup,  pazar

büyüklüğü göz önüne alınarak belki de göze alınması gereken bir risk olarak düşünülmelidir.

Avrupa’dan  ve  dünyadan  büyük  imalatçıların  bir  kısmının  bu  pazar  için  yine  Çin’de  imalat  yaptırdığı

bilinmelidir.  Bu  tür  firmalar  standımızı  da  ziyaret  etmiş  olup  toplan  kartvizitler  “üyelere  özel”  bölümden

indirilebilir durumdadır.

Çin pazarı oldukça büyük olup tüm dünyanın iştahını kabartan bir konuma yükselmiştir. Devlet eli ile yapılan

bazı işlerin yanı-sıra sürekli büyüyen nüfusu ve işgücü ucuzluğu sebebi ile önemli bir imalat üssü olmayı uzun

süreler sürdürecek gibi görünmektedir. Ülkenin değişen yüzünün yanında bazen çok sert olabilen kurallar ya da

yabancılar  için  geçerli  kuralsızlıklar  da  göz  önüne  alınmalı,  büyük  risklerin  büyük  kazançlar  getirebileceği

unutulmamalıdır.

Fuar  boyunca  standımızı  ziyaret  eden  Akko  firması  yetkilisi  önümüzdeki  fuar’da  bir  şekilde  yer  almaya

çalışacağını belirtmiştir. Üyelerimizden Akyapak firmasının temsilcisi ise fuarın ilk üç gününün oldukça yoğun

olduğundan  bahsetmiş  ve  özellikle  Türkiye’de  faaliyet  gösteren  firmaların  da  burada  olması  gerektiğini

vurgulamıştır.

CMTBA’nın desteklediği  bir diğer organizason olan CCMT fuarının yanı  sıra CIMES fuarıda bu ülkede dikkate

alınması  gereken  fuarlardan  biridir.  Dünya  üzerinde  tüm  fuarların  işlenmiş  olduğu  bir  alt  yapıya  sahip

olan Almanya meşeili web sitesinden de bu fuarların nerede olduğu, hangi konuları kapsadığı, önceki yıllardaki

gelişimi ve ne kadar ziyaretçi ile gerçekleştiği konusundaki bilgilere ulaşılabilir.

Fuar  esnasında  gerçekleşen  ve  ülke  derneklerinin  katıldığı  “General  Managers  Meeting”  organizasyonunda

konuşan kişilerin söyledikleri  bire bir  not  tutma imkanı  vermese de Avrupalı  imalatçıların genel  itibari  ile

piyasanın düzlüğe çıktığı yönündeki açıklamaları bir siz değerli imalatçılarımıza bir fikir verebilir. A.B.D., Çin,

Hindistan gibi ülkelerde de görülen bu iyimser hava önümüzdeki dönemde biraz daha gayret sarf ederek bu

ülkelere  gidilmesi  gerekliliğini  ortaya  çıkarabilir.  2012  yılı  sonrasında  yeni  pazarlar  bulmakta  zorlanan

imalatçılarımız için bu ülkelerin piyasadaki büyüklüğü mutlaka göz önüne alınması gereken bir konudur.

Türkiye için 2015 yılı başında gelen özellikle takım tezgâhları konusundaki ithalat ve ihracat rakamlarının bir

önceki  yıla  göre  eksi  yönde  hareketi  piyasanın  seçim  sonuçlarını  beklediğini,  yatırımların  hız  kesmesinin

ardından farklı  pazar  araştırmalarının yapılması  gerektiği  konusundaki  görüşlerimizi  bir  kez  daha ön plana

çıkmaktadır.

Fuar esnasından toplanan kartvizitlerin listesi  fuar duyurusu ile birliktebüütn  üye firmalarımıza gönderilmiş

olup, yakında üyelerimize özel bölümden indirilebilir duruma geleceklerdir.

Fuar  konusunda  sormak istediğiniz  diğer  sorular  ile  ilgili  olarak  Birlik  merkezimiz  ile  iletişime  her  zaman

geçebilirsiniz.
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Fuar esnasında çekilen fotoğraflar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Artun BÖLGEN

Makina Mühendisi
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