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Dış Ticaret Dengesi - Şubat 2016
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Dış ticaret açığı %32,8 daraldı.
Şubat ayında ihracat hacmi yıllık bazda %1,4 artarak 12,4
milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ithalat
hacmindeki düşüş ivme kaybetmekle birlikte devam ederek
%8,1 olmuştur. Böylece, yılın ikinci ayında dış ticaret açığı
geçen yıla kıyasla %32,8 azalmış ve 3,2 milyar USD düzeyinde
gerçekleşmiştir.
12 aylık kümülatif verilere göre, ihracat hacmi Ocak’a göre
hafif artarak 141,3 milyar USD olurken, ithalat hacmi 202,6
milyar USD’ye inmiştir. Böylece, ihracatın ithalatı karşılama
oranı %69,7 ile son 6 yılın en yüksek düzeyinde
gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, enerji fiyatlarındaki zayıf
seyre bağlı olarak ithalatın baskı altında kalması belirleyici
olmuştur.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
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dönemde motorlu kara taşıtlarının ihracatında kaydedilen
%17,4’lük artış da ihracat performansını olumlu etkilemiştir.
Önemli ihracatçı sektörlerden hazır giyimde yıllık bazda
yükseliş kaydedilmesi dikkat çekerken, emtia fiyatlarındaki
düşüşün ve artan rekabetin etkisiyle demir ve çelik
ihracatındaki kayıp Şubat ayında %27,7 olmuştur.
AB ülkelerinde iktisadi faaliyetin toparlanma eğilimi
sergilemesine bağlı olarak bu bölgeye yapılan ihracat olumlu
bir görünüm sergilemektedir. AB ülkelerine yönelik ihracat
Şubat’ta yıllık bazda %10,8 artışla 5,7 milyar USD düzeyinde
gerçekleşmiştir. 12 aylık kümülatif verilere göre, bölge
ülkelerine yapılan ihracat 64 milyar USD’yi aşarak toplam
ihracatımızın %45,3’ünü teşkil etmiştir. Diğer taraftan, Yakın
ve Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatımız jeopolitik
gelişmelerin etkisiyle zayıf bir görünüm sunmaya devam
etmektedir.
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Altın ihracatı...
Geçtiğimiz yıla kıyasla %9,1 gerilemesine karşın 1,7 milyar
USD’lik ihracat hacmi ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, Şubat
ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen kalem olmuştur. Bu
Altın Dış Ticareti
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Enerji ithalatındaki düşüş sürüyor.
Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla
Türkiye’nin toplam ithalatı yaklaşık 1,4 milyar USD tutarında
gerilerken, enerji ithalatındaki düşüş 1,5 milyar USD olmuştur.
Bu dönemde, küresel arz fazlasının baskıladığı fiyatlara bağlı
olarak demir çelik ithalatı da önemli ölçüde azalmıştır. Öte
yandan, otomotiv ile hava taşıtları ithalatında yaşanan artış
öne çıkmıştır.
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Ana ihraç pazarımız konumundaki AB ülkelerinde ekonomik
aktivitenin seyri ihracat performansımız açısından belirleyici
olmaya devam etmektedir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler
ihracat açısından risk oluşturmaktadır. Petrol fiyatlarının son
dönemde yatay bir görümüm sergilemesi ise ithalattaki
düşüşün ivme kaybedebileceğine işaret etmektedir.
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Kaynak: TÜİK, Datastream

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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