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Dış ticaret açığı Kasım ayında 7,2 milyar USD ile
beklentilerin altında ...
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayında ihracat
hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 oranında artarak
14,3 milyar USD olurken, ithalat hacmi %2,2 oranında artış
kaydederek 21,4 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.
Böylece, dış ticaret açığı Kasım ayında %0,6 oranında
gerileyerek 7,2 milyar USD ile beklentilerin bir miktar altında
kalmıştır. Kasım 2012’de %65,7 seviyesinde olan ihracatın
ithalatı karşılama oranı da Kasım 2013’te %66,6 düzeyine
yükselmiştir.
2013 yılının ilk 11 ayında ise, ihracat hacmi bir önceki yılın aynı
dönemine göre %0,8 oranında daralırken, ithalat hacmi %5,4
oranında genişlemiştir. Bu çerçevede, söz konusu dönemde dış
ticaret açığı %16,8 oranında artış kaydederek 89,8 milyar USD
düzeyine çıkmıştır. Aynı dönem itibarıyla altın ticareti hariç
tutulduğunda, ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre
%6,5 oranında artarken, ithalat hacminde artış oranı %2,6
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ocak-Kasım 2013 döneminde altın
hariç dış ticaret açığı ise yıllık bazda %3,6 oranında gerileyerek
79,4 milyar USD olmuştur
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Ara malları ithalatının toplam ithalat içindeki payı
geriledi.
2013 yılı boyunca artış hızı toplam ithalat artışının altında kalan
ara malı ithalatı, Kasım ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre
%1 ile sınırlı bir artış kaydetmiştir. Bu çerçevede, Ocak-Kasım
döneminde ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı yıllık
bazda 1,1 puan gerileyerek %73,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kasım ayında tüketim malı ithalatındaki yıllık artış %9,8
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ocak-Kasım döneminde %13,5
genişleyen tüketim malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı
aynı dönemde yıllık bazda 0,9 puan artış kaydetmiştir. Bununla
birlikte, son 2 ayda tüketim malı ithalatındaki artış ivme
kaybetmiştir.
Yatırım mallarında ise, ithalat Kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %2,1 genişlemiştir. Yılın ilk 11 ayı itibarıyla yıllık
bazda artışın %7,8 ile toplam ithalat artış hızının bir miktar
üzerinde gerçekleştiği görülmüştür.
Avrupa Birliği ülkelerinin ihracattaki payı Kasım ayında
%44,1’e yükseldi.

Dış Ticaret
(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)
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Kasım ayında en fazla ihracat motorlu kara taşıtları
faslında gerçekleşti.
Kasım ayında motorlu kara taşıtlarının ihracatı bir önceki yılın
aynı ayına göre %25,6 artarak 1,7 milyar USD seviyesine
ulaşmış ve söz konusu fasıl ihracatta birinci sırada yer almıştır.
Bu dönemde en çok ihracat yapılan ikinci fasıl olan kazanlar ve
makinalarda ihracat %12,3 oranında artış kaydetmiştir. 2013
yılı boyunca yüksek seyrini koruyan söz konusu iki fasılda
gerçekleştirilen ihracat Ocak-Kasım döneminde toplam
ihracatın %19,7’sini oluşturmuştur. Demir çelik faslında ise
Kasım ayında ihracatın art arda yedinci ayında da gerilediği
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görülürken, yılın ilk 11 ayında söz konusu fasılda gerçekleştirilen
ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 oranında
azaldığı görülmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan
yükselerek %44,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde
Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin payı da 1,8 puan azalarak
%22,9’a gerilemiştir.
Ülke bazında dış ticaret verileri incelendiğinde ise, en büyük
ihracat pazarının Kasım ayında da %9,6’lık payla Almanya, en
çok ithalat yapılan ülkenin de %10,9’luk payla Rusya olduğu
görülmektedir. Kasım ayında Almanya’ya yapılan ihracat bir
önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında, Rusya’dan yapılan
ithalat ise %3,1 oranında artmıştır.
Beklentiler...
Son dönemde küresel iktisadi faaliyete yönelik olumlu
beklentilerin ihracatın seyri üzerinde etkili olması
beklenmektedir. Ayrıca, yılın son ayında ivme kazanan TL’deki
değer kaybının da dış ticaret dengesini olumlu yönde
etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Yurt içinde TCMB ve
BDDK’nın son dönemde yürürlüğe koyduğu düzenlemelerin ise
iç talep üzerinde baskı yaratacağı ve böylece ithalat artışını
sınırlandıracağı öngörülmektedir.
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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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