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Dış Ticaret Dengesi - Şubat 2015
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Şubat’ta dış ticaret açığı yıllık bazda %10,2 daraldı.
Şubat ayında yıllık bazda ihracat hacmi %6, ithalat hacmi de
%7,2 oranında gerilemiştir. Böylece, dış ticaret açığı bu
dönemde %10,2 oranında daralarak 4,7 milyar USD seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı
ise %71,6’dan %72,5’e yükselmiştir.
Dış Ticaret
(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)
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12 aylık kümülatif veriler incelendiğinde, Şubat ayı itibarıyla
ihracatın yıllık bazda %2,2 artarak son 9 ayın en zayıf
performansını sergilediği görülmektedir. Diğer taraftan, ithalatın
bu dönemde art arda sekizinci ayında da gerileyerek aşağı yönlü
trendini sürdürmesi dış ticaret dengesini olumlu yönde
etkilemiştir.
Altın ihracatı güçlü seyrini sürdürdü.
Ocak ayındakine benzer şekilde Şubat ayında da ihracat
kalemlerinde genele yayılan bir düşüş olduğu görülmektedir.
Nitekim, Şubat ayında en çok ihracat yapılan 20 kalemden
sadece kıymetli taşlar ile sebze ve meyvelerin ihracatı
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Petrol
fiyatlarındaki
düşüş
gerilemede önemli rol oynuyor.

ithalat

hacmindeki

Petrol fiyatlarındaki düşük seyrin Türkiye’nin enerji ithalatı
üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Nitekim, Şubat ayında
Türkiye’nin petrol ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre
miktar bazında %29 oranında artarken, tutar bazında %23
oranında azalarak 3,5 milyar USD olmuştur. Ayrıca, yılın ilk
aylarındaki ılımlı yurt içi talep koşullarının da toplam ithalat
hacmindeki aşağı yönlü seyri desteklediği izlenmektedir. Enerji
ithalatının ardından Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ikinci
kalem olan kazanlar ve makinalardaki yıllık düşüş %7,4
seviyesinde gerçekleşmiştir.
AB ülkelerine yönelik ihracat ivme kaybetti.
Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatın
artması, Türkiye’nin ihracat performansını olumlu yönde
etkileyen önemli faktörlerden biri olmuştu. 2015 yılının ilk iki
ayında ise, söz konusu ülkelere yönelik ihracatın yıllık bazda
azaldığı göze çarpmaktadır. Bölge ülkelerinde ekonomik
aktivitenin zayıf seyretmesi paralelinde Avrupa Birliği’ne yönelik
ihracat 2014’ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Ocak ayındaki
%3,5’lik düşüşün ardından Şubat ayında da %4,3 oranında
azalmıştır. Bölgenin toplam ihracattaki payı ise %42 ile yatay
seyretmiştir. Diğer taraftan, son dönemde küresel büyümeyi
destekleyen ülkelerin başında gelen İngiltere ile ABD’ye yapılan
ihracattaki artış trendi sürmüştür. Sırasıyla en büyük 4. ve 10.
ihraç pazarımız olan Irak ve Rusya’ya yönelik ihracat ise Şubat
ayında sırasıyla %26 ve %40 oranında gerilemiştir.
Beklentiler

Altın Dış Ticareti
3,0

kalemlerinde yıllık bazda artış kaydedilmiştir. Özellikle, altın
ihracatını da içeren kıymetli taşlar kaleminde izlenen güçlü seyir
ihracattaki gerilemeyi önemli ölçüde sınırlamıştır. Bu dönemde
en çok altın ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İsviçre,
İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur.

Ana ihraç pazarımız olan AB ülkelerindeki zayıf ekonomik
aktivitenin Şubat ayında da ihracat performansı üzerinde
olumsuz etki yarattığı görülmektedir. Diğer taraftan, iç talebin
ılımlı seyrini sürdürmesine ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin
ithalatı baskı altında bırakmasına bağlı olarak dış ticaret açığı bir
miktar hız keserek de olsa daralma eğilimini sürdürmüştür.
Ayrıca, yılın ilk iki ayında altın ihracatındaki artış da bu gelişmede
belirleyici olmuştur. Dış talebin kısa vadede hızlı bir iyileşme
kaydetmeyeceği ve iç talebin bir miktar toparlanabileceği bir
konjonktürde, petrol fiyatlarının düşük seyrini koruması
paralelinde dış ticaret dengesindeki iyileşme eğiliminin sınırlı bir
şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
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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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