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Dış Ticaret Dengesi - Temmuz 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Dış ticaret açığı Temmuz ayında piyasa beklentisinin
altında...
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İhracat hacmindeki artışın ivme kaybetmesinde Irak’a
gerçekleştirilen ihracatın düşmesi etkili olmuştur. Irak’a
yönelik ihracat, ülkedeki çatışmaların sürmesinin etkisiyle
Haziran ayından sonra Temmuz ayında da önemli ölçüde
azalmış ve yıllık bazda %45,3 gerilemiştir. Haziran ayında bu
ülkeye yönelik ihracattaki düşüş yıllık bazda %19,4
seviyesindeydi. Diğer taraftan, geçtiğimiz ay en çok ihracat
gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ikinci sıradan üçüncü
sıraya inen Irak, Temmuz ayında ihracat hacmindeki düşüşe
karşın bu konumunu korumuştur. Irak hariç tutulduğunda
Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın sınırlı oranda
artış kaydettiği görülmektedir.
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Temmuz’da ihracatın yıllık bazda %2,6‘lık artışla son dokuz
ayın en zayıf performansını sergilemesine rağmen dış ticaret
açığı ithalattaki düşüşe bağlı olarak 6,5 milyar USD ile piyasa
beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Nitekim, ithalat
Temmuz ayında yıllık bazda %13,5 ile Ekim 2009’dan bu
yana en sert düşüşünü kaydetmiştir. Böylece, ihracatın
ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 10,6 puan yükseliş
kaydederek %67,5 ile son dört ayın en yüksek seviyesine
çıkmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle bakıldığında
da Temmuz ayında ihracat hacminin ithalat hacminin
oldukça üzerinde bir performans sergilediği görülmektedir.
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Doğu’ya yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı ise
%23,4’ten %19,9’a inmiştir.
Dış ticaret açığının Temmuz ayında tahminlerin altında
kalmasında etkili olan ithalat hacmindeki sert düşüş iç
talepteki ivme kaybının sürdüğüne işaret etmektedir.
Nitekim, tüketim malı ithalatı bu dönemde yıllık bazda
%11,8 gerileyerek düşüşünü altıncı ayına taşımıştır.
Özellikle motorlu kara taşıtı ithalatında kaydedilen yıllık
bazda %23,8 oranındaki düşüş dikkat çekmektedir.
Geçtiğimiz yıl yakından takip edilen altın ithalatı da Temmuz
ayında belirgin şekilde gerileyerek ithalat hacmindeki
düşüşe katkıda bulunmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 1,6
milyar USD olan altın ithalatı, Temmuz 2014’te 182 milyon
USD’ye inmiştir.
Beklentiler...
Irak kaynaklı endişelerin yanı sıra son dönemde başta en
büyük ihracat pazarımız olan Almanya olmak üzere AB
ülkelerinde ekonomik aktivitede gözlenen nispi yavaşlama
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihracat performansı
üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilecektir. Öte
yandan, ılımlı eğilimini sürdüren iç talep koşullarının yanı sıra
Rusya ile gündeme gelen olası ticaret anlaşmaları
paralelinde dış ticaret açığının önümüzdeki dönemde de
daralma eğilimine devam etmesi beklenmektedir.

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında Avrupa Birliği ülkelerine
yapılan ihracat da 2014 yılının ilk yedi ayında artış
göstermiştir. Bu gelişme paralelinde bölge ülkelerinin
toplam ihracatımızdaki payı Temmuz ayında geçtiğimiz yılın
aynı dönemindeki %41,6 seviyesinden %45’e çıkmıştır.
Aynı dönemde, Irak’ın da içinde bulunduğu Yakın ve Orta
Dış Ticaret Dengesi
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

(%)

Kaynak: TÜİK

1

29 Ağustos 2014

Dış Ticaret Dengesi - Temmuz 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü

Türkiye İş Bankası A.Ş. - İktisadi Araştırmalar Bölümü
İzlem Erdem - Bölüm Müdürü

Bora Çevik - Uzman

izlem.erdem@isbank.com.tr

bora.cevik@isbank.com.tr

Alper Gürler - Birim Müdürü

Eren Demir - Uzman Yrd.

alper.gurler@isbank.com.tr
Hatice Erkiletlioğlu - Müdür Yardımcısı
hatice.erkiletlioglu@isbank.com.tr

eren.demir@isbank.com.tr
Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman Yrd.
kemal.gundogdu@isbank.com.tr

Kıvılcım Eraydın - Uzman
kivilcim.eraydin@isbank.com.tr

Gamze Can - Uzman Yrd.
gamze.can@isbank.com.tr

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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