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Dış Ticaret Dengesi - Ağustos 2015
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Başlıca AB Ülkelerine Yönelik Euro Cinsi İhracat

Ağustos ayında dış ticaret açığı daraldı.
Ağustos ayında ihracat hacmi yıllık bazda %2,8 azalarak 11,1
milyar USD olurken, bu dönemde ithalat %18,2 ile son 6 yılın
en hızlı düşüşünü kaydederek 16 milyar USD’ye gerilemiştir.
Böylece dış ticaret açığı 2014 Ağustos ayına kıyasla %39,8
oranında azalmıştır. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında %58,4
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015’in aynı
döneminde %69,4’e yükselmiştir.
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Yılın ilk sekiz ayında da ithalat hacmindeki düşüşün
ihracattaki azalıştan daha fazla olması nedeniyle dış ticaret
açığının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daraldığı
görülmektedir.
Başlıca AB ülkelerine yönelik euro cinsi ihracat
artışını sürdürüyor.
AB ülkelerine yönelik ihracat EUR/USD paritesindeki düşüşe
bağlı olarak dolar bazında azalmaya devam etse de bu
dönemde euro cinsinden yapılan ihracatın artmaya devam
ettiği görülmektedir. Bu gelişmede, en fazla ihracat
gerçekleştirdiğimiz ülkelerden Fransa, İtalya ve İspanya’ya
yönelik ihracatın hız kazanması önemli ölçüde etkili
olmuştur. En fazla ihracat yaptığımız ülke konumundaki
Almanya’ya yönelik ihracat ise ivme kaybederek söz konusu
toparlanmayı sınırlandırmıştır.
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Öte yandan, Rusya’ya yönelik ihracatın Ağustos ayında da
gerilemeye devam ettiği görülmektedir. Yılın ilk sekiz ayında
Rusya’ya yapılan ihracat %39,1 oranında azalmıştır. Irak’a
yapılan ihracatın ise Ağustos’ta %11,6 artması dikkat
çekmiştir. Nitekim, söz konusu ihracat Haziran 2013’ten bu
yana ilk kez yükseliş kaydetmiştir.
Ürün bazında değerlendirildiğinde, en fazla ihracat
yaptığımız ürünler arasında yer alan örme giyim eşyası,
demir çelik, makine ve meyve ihracatının Ağustos ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre azaldığı görülmektedir. Bu
dönemde, motorlu kara taşıtı ihracatının yıllık bazda %10,6
artması, Mayıs ayından bu yana zayıf bir seyir izleyen altın
ihracatının da Ağustos ayında sınırlı da olsa yükselmesi
ihracattaki düşüşü sınırlandıran unsurlar olmuştur.
İthalatta sert düşüş…
Ağustos ayında ithalat hacminde yaşanan hızlı düşüşte
enerji ve emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkili olduğu
görülmektedir. Bu dönemde, petrol fiyatları yıllık bazda
%51,8 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu çerçevede, Ağustos
ayında petrol ithalatı miktar bazında %41,4 oranında
artmasına rağmen, söz konusu ithalat (27 no’lu mineral
yakıtlar, mineral yağlar faslı) tutar bazında %40,7 oranında
azalmıştır. Benzer şekilde metal fiyatlarındaki düşüş de
demir çelik ithalatına yansımaktadır. Çelik fiyatlarının yıllık
bazda
%69 oranında düşüş kaydetmesi paralelinde
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Kaynak: TÜİK, Datastream

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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Ağustos ayında demir çelik ithalatı tutar bazında %20,3
oranında azalmıştır. Bununla birlikte miktar bazında demir
çelik ithalatının artış kaydettiği görülmektedir.
Petrol ve Demir Çelik İthalatı
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Beklentiler
Son dönemde ihracat hacminde meydana gelen düşüş
Ağustos ayında bir miktar ivme kaybetmiştir. Bununla
birlikte, ana ihraç pazarlarımızdan Euro Alanı’nda Eylül
ayında enflasyonun yeniden eksiye dönmesi ekonomik
aktivitenin gücüne ilişkin soru işareti yaratmıştır. Bölgede
ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönemde baskı altında
kalması ihracat performansımızı olumsuz etkileyebilecektir.
Diğer taraftan, enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüş
Türkiye’nin ithalat hacminde önemli ölçüde düşüşe neden
olmaktadır. Söz konusu etkinin önümüzdeki dönemde de
devam etmesi beklenmektedir. Bu durum, dış ticaret
açığındaki daralmanın yılın geri kalanında da sürebileceğine
işaret etmektedir.
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(*) TÜİK ürün bazında dış ticaret miktar endekslerini gecikmeli olarak
açıklamaktadır. Bu çerçevede miktar bazında demir çelik ihracatına ilişkin son veri
Temmuz ayına aittir.

Kaynak: TÜİK, Datastream
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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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