30 Ocak 2015

Dış Ticaret Dengesi - Aralık 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Dış ticaret açığı Aralık ayında daraldı.
Kasım ayında yıllık bazda gerileyen ihracat hacmi 2014
yılının son ayında yeniden artış kaydetmiştir. İthalat hacmi
ise yıllık bazda %5,6 oranında azalmış, böylece dış ticaret
açığı bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla %14,6 oranında
daralmıştır.
Ocak-Aralık 2014 döneminde ise Irak ve Rusya gibi önemli
ihraç pazarlarımızdaki sorunlara rağmen ABD’nin yanı sıra
başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine yönelik ihracat hacmi artmıştır. Bu dönemde, yurt
içi talep koşullarının zayıf seyri ve yılın ikinci yarısında petrol
fiyatlarında kaydedilen hızlı düşüş ise ithalat hacminin
azalmasına olanak vermiştir. Böylece, Türkiye’nin dış ticaret
açığı 2014 yılında %15,4 oranında daralarak 84,5 milyar
USD olmuştur.
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konumuna gerileyen Irak’ın yeniden ikinci sıraya yükseldiği
görülmektedir. İngiltere ise üçüncü sıradaki yerini
korumuştur. Rusya’ya yönelik ihracattaki düşüş eğilimi
sürmüş; 2014 yılında yıllık azalış oranı %14,6’ya ulaşmıştır.
Böylece, Rusya dördüncü sıradan yedinci sıraya gerilemiştir.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Aralık ayında ithalat hacmi
üzerindeki etkisinin belirginleştiği görülmektedir. Nitekim,
Enerji İthalatı
(12 ylık kümülatif, milyar USD)
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2014 yılında en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında
Almanya ilk sırada yer almıştır. Irak’taki çatışmalar nedeniyle
2014 yılının ikinci yarısında azalma eğilimine giren bu ülkeye
yönelik ihracat hacminin yılın son ayında bir miktar
toparlandığı görülmektedir. Bu çerçevede, yılın ikinci
yarısından itibaren en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke

Türkiye’nin enerji faturası azalıyor.
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2014 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya
oldu.
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Fasıllara göre incelendiğinde, 2014 yılında demir ve çelik ile
mineral yakıtlar ve yağlar dışındaki tüm kalemlerde ihracatın
arttığı görülmektedir. Bu dönemde motorlu kara taşıtları
ihracatı 18,1 milyar USD ile ilk sıradaki yerini muhafaza
etmiştir.
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2014 yılında bölgede ekonomik aktivite önemli ölçüde
yavaşlasa da Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat %8,8
oranında artış kaydetmiştir. Ayrıca, AB dışındaki diğer
Avrupa ülkelerine yönelik ihracatın da %6,9 oranında
artması dikkat çekmektedir. ABD’ye yapılan ihracatın %12,5
oranında artması paralelinde Kuzey Amerika’ya yönelik
ihracat %10,9 oranında yükselmiştir. Orta Doğu ülkelerine
yapılan ihracat ise bir önceki yıla kıyasla önemli bir değişim
göstermemiştir.

2014 yılında ihracatta genele yayılan bir artış
kaydedildi.
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2014 yılında Avrupa ülkelerine yönelik ihracat arttı.
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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bu dönemde, Türkiye’nin toplam ithalatının yaklaşık dörtte
birini oluşturan enerji ithalatı (27 no’lu mineral yakıtlar,
mineral yağlar faslı) yıllık bazda %15,2 oranında azalmıştır.
Yılın tamamında ise bu kalemdeki yıllık düşüş %1,8
olmuştur.
Altın ticaretinde normale dönüş…
2012 ve 2013 yıllarında dış ticaret dengesi üzerinde önemli
ölçüde etkili olan altın ticareti 2014 yılında normalleşme
eğilimi sergilemiştir. 2013 yılında 15,1 milyar USD düzeyinde
gerçekleşen altın ithalatı, 2014 yılında 7,1 milyar USD’ye
gerileyerek ithalattaki olumlu seyre destek vermiştir. Altın
ihracatında ise 2013 yılına kıyasla önemli bir değişim
gözlenmemiş olup 3,2 milyar USD tutarında altın ihracatı
yapılmıştır.

Bununla birlikte, 2015 yılında iç talep koşullarında öngörülen
iyileşme, enerji faturasındaki düşüşün dış ticarete
sağlayacağı katkının bir miktar sınırlanmasına neden
olabilecektir. Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası’nın
bölge ekonomisini desteklemek amacıyla parasal genişleme
yönünde attığı adımlar olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir. Ancak, söz konusu kararların kısa
vadede ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin sınırlı
kalması beklenmektedir. Bu çerçevede, başlıca ihraç
pazarlarımızda ekonomik aktivitenin zayıf bir seyir izlemesi,
2015 yılında Türkiye’nin ihracatının geçtiğimiz yıla kıyasla
daha düşük
bir
performans
sergilemesine
neden
olabilecektir.

Beklentiler...
2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşün dış ticaret
dengesi üzerindeki olumlu etkisinin belirginleşmiştir. Söz
konusu eğilimin önünüzdeki dönemde de dış ticaret
performansına olumlu katkı vermesi beklenmektedir.

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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