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Dış Ticaret Dengesi - Ocak 2015
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Ocak ayında dış ticaret açığı daraldı.
2015 yılının ilk ayında ihracat ve ithalat hacmi yıllık bazda
sırasıyla %0,6 ve %13,7 oranında gerilemiştir ve bu
çerçevede dış ticaret açığı %37,5 oranında daralmıştır.
İhracatın ithalatı karşılama oranı da %64,3’ten %74,1’e
yükselmiştir.
Dış Ticaret
(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)
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%3,4 oranında azalmıştır. Bunun yanında Rusya ve Irak’a
yapılan ihracat da 2015 yılının ilk ayında azalmaya devam
etmiştir. Öte yandan, ABD ve İngiltere’de ekonomik
aktivitede kaydedilen toparlanmanın bu ülkelere yönelik
ihracat performansımıza olumlu yansıdığı görülmektedir.
Ocak ayında ABD ve İngiltere’ye yapılan ihracat yıllık bazda
sırasıyla %3,5 ve %22,3 oranında artmıştır. Ocak ayında 1,3
milyar USD tutarındaki altın ihracatı da toplam ihracattaki
düşüşü sınırlandıran bir unsur olmuştur.
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Petrol fiyatlarının düşük
etkilemeye devam ediyor.

olumlu

Ocak ayında petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin enerji
faturasını önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. Nitekim, bu
dönemde Türkiye’nin petrol ithalatı miktar bazında yıllık
olarak %27,8 oranında artarken, enerji ithalatı (27 no’lu
mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı) %24,5 oranında
azalmıştır. Ayrıca, yurt içi talep koşullarının ılımlı seyrinin de
toplam ithalat hacmindeki azalışa olanak verdiği
görülmektedir. Nitekim, Ocak ayında enerji dışındaki diğer
ithalat kalemlerinde de önemli ölçüde düşüş yaşandığı
dikkat çekmektedir. En fazla ithalat yapılan ilk beş kalem
arasında yer alan kazanlar ve makinalardaki düşüş %13,2
olurken, demir ve çelik ile plastik ve mamullerindeki azalışlar
%20’nin üzerinde gerçekleşmiştir.
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Ocak ayında ihracat kalemlerinde genele yayılan bir düşüş
olduğu görülmektedir. Bu dönemde, kazanlar ve makinalar
ile örme giyim eşyası kalemlerinde yıllık bazda %10, demir
ve çelik ile elektrikli makinalar kalemlerinde %20’yi aşan
azalış meydana gelmiştir.
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Not: % değişimler Ocak ayı itibarıyla yıllık düşüşü ifade etmektedir.
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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Ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin’in ardından en fazla
ithalat yapılan ikinci ülke konumundaki Rusya’dan
gerçekleştirilen ithalat Ocak ayında %22,2 oranında azalmış
ve Ekim 2014’ten bu yana ilk defa 2 miyar USD’nin altına
gerilemiştir.
Beklentiler
Avrupa ülkelerinde ekonominin zayıf seyrinin Ocak ayında
Türkiye’nin ihracat performansını olumsuz etkilemeye
başladığı görülmektedir. Bununla birlikte, iç talebin ılımlı
seyrinin ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ithalatı
sınırlandırmasına bağlı olarak dış ticaret açığının daraldığı
görülmektedir. Avrupa Merkez Bankası’nın almış olduğu
tedbirlerin
Euro
Alanı’nda
ekonomik
aktivitenin
toparlanmasına destek olması beklenmektedir. Ancak bu
gelişmenin zaman alacağı varsayımı altında, bölge ülkelerine
yönelik ihracatın 2015 yılının ilk yarısında baskı altında
kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. Bununla

birlikte, ABD ve İngiltere’ye yönelik ihracat kısa vadede dış
ticaret performansını olumlu yönde etkilemeye devam
edecektir. Petrol fiyatlarının düşük seyrinin de Türkiye’nin
enerji faturasını azaltmaya devam edeceği öngörülmektedir.
Söz konusu gelişmeler neticesinde, dış ticaret açığındaki
daralmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceği tahmin
edilmektedir.
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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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