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Dış Ticaret Dengesi - Şubat 2013
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Şubat ayında dış ticaret açığı 7 milyar USD ile
beklentilerin altında gerçekleşti.

kısmı Birleşik Arap Emirlikleri, 118 milyon USD’lik kısmı da
İran’a yapılmıştır.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında ithalat
bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artarak 19,4 milyar USD
seviyesine yükselirken, ihracat da %5,8 artışla 12,4 milyar
USD seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat artışının ithalatın
altında kalmasına bağlı olarak aynı dönemde dış ticaret açığı
%15,2 genişleyerek 7 milyar USD düzeyine yükselmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu genişlemeye rağmen dış ticaret
açığı 9 milyar USD’lik piyasa beklentisinin altında
gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama
oranı da geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan gerileyerek
%64,1’e inmiştir. Ocak-Şubat 2013 döneminde ise dış
ticaret açığı 2012’nin aynı dönemine kıyasla %8,4
genişlemiştir.

Şubat ayında bir önceki aya göre %50,1 oranında artan altın
ithalatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %400 artarak 1
milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Altın ihracatında
2012 yılında gözlenen artışın öncesinde altın ithalatının da
hızlı arttığı göz önünde bulundurulduğunda, Şubat ayında
ithalatta kaydedilen artışın altın ihracatının önümüzdeki
aylarda da devam edebileceğine işaret ettiği
düşünülmektedir.
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Motorlu kara taşıtları ihracatında artış…
Şubat ayında ihracatta ilk sırada 1,4 milyar USD ile motorlu
kara taşıtları yer almıştır. Bu faslı kazanlar ve makinalar
ihracatı takip etmiştir. Demir çelik ihracatı da Şubat ayında
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %15,4 gerilemesine rağmen
3. sırada yer almıştır.
Altın ithalatındaki artış dikkat çekti.
Şubat ayında altın ihracatı bir önceki aya göre %18,4
oranında artış kaydetmiş ancak, 2012 yılı aylık ortalama altın
ihracatı düzeyi olan 1,1 milyar USD seviyesinin oldukça
altında kalmıştır. Şubat ayında gerçekleştirilen 552 milyon
USD tutarındaki toplam altın ihracatının 402 milyon USD’lik
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İhracatta Avrupa Birliği’nin payı gerilemeye devam
ediyor.
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın Şubat ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre 174 milyon USD artış kaydetmesine
rağmen, AB’nin toplam ihracattaki payı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 90 baz puan düşerek %41 seviyesine
gerilemiştir. Aynı dönemde en çok ihracat yapılan ülke 1,1
milyar USD ile Almanya olurken, ikinci sırada 851 milyon USD
ile Irak yer almıştır. Ayrıca, Çin’e gerçekleştirilen ihracatın
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %88 oranında
artış kaydetmesi de dikkat çekmiştir.
Ülkelere göre ithalat incelendiğinde ise, Şubat ayında en
yüksek paya %10,4 ile Rusya’nın sahip olduğu, Rusya’yı
%9,7’lik pay ile Almanya’nın izlediği görülmektedir.
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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İç talep koşullarında 2013 yılında beklenen tedrici
toparlanmanın dış ticaret verilerine yansımaya başladığı ve
dolayısıyla dış ticaret açığının genişleme eğilimine girdiği
görülmektedir. Öte yandan, altın ithalatında kaydedilen hızlı
artış, altın ihracatının 2013 yılında da Türkiye’nin toplam
ihracatını desteklemeye devam edebileceğine ilişkin
beklentilerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu
çerçevede, önümüzdeki dönemde altın dış ticaretinin seyri
yakından izlenmeye devam edecektir.
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Beklentiler…

Geniş Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İthalat
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Geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ithalat
incelendiğinde, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
ara malı ithalatının %8,1, sermaye malı ithalatının %10,5 ve
tüketim malı ithalatının da %13,3 arttığı görülmektedir. Bu
dönemde tüketim malı ithalatındaki artışın diğer gruplardaki
artışın üzerinde olması yurt içi talep koşullarındaki tedrici
toparlanmayı teyit eder niteliktedir.
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Tüketim malı ithalatında %13,3 oranında artış
kaydedildi.

Kaynak: TÜİK

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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