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Dış Ticaret Dengesi
Haziran 2018
Haziran’da dış ticaret açığı yıllık bazda daraldı.
Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %1,3 daralarak 13
milyar USD, ithalat hacmi %3,8 oranında gerileyerek 18,5
milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Böylece Haziran ayında
dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1
oranında daralarak 5,5 milyar USD oldu. Bu dönemde
ihracatın ithalatı karşılama oranı %70,2 düzeyine yükseldi.
12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Haziran’da
yıllık bazda %9,1 yükselerek 161,8 milyar USD, ithalat hacmi
ise %19,9 oranında artarak 248,4 milyar USD oldu. Bu
dönemde 12 aylık dış ticaret açığı 86,6 milyar USD
düzeyinde gerçekleşti.

politikalarının etkisiyle ABD’ye yönelik ihracatımızın
gerilemesi dikkat çekiyor. 12 aylık kümülatif verilere göre
Mart ayında 8,8 milyar USD ile tarihi seviyeye ulaşan ABD’ye
yönelik ihracatımız Haziran ayında 8,1 milyar USD’ye
geriledi.
ABD'ye Yönelik İhracat
(12 aylık kümülatif, milyar USD)
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Emtia fiyatlarındaki gelişmeler ithalat hacminin seyrinde
etkili oluyor. En fazla ithalat yapılan ilk 5 fasıldan yalnızca
mineral yakıtlar ve yağlar ile demir çelik ithalatının yükseldiği
izleniyor. Öte yandan, altın ithalatı Haziran’da yıllık bazda
%70,7 gerileyerek 583 milyon USD ile son 1,5 yılın en düşük
seviyesinde gerçekleşti.
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Emtia fiyatları ithalat hacminin seyrinde etkili oluyor.
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Tüketim malı ithalatındaki düşüş sürüyor.
Demir çelik ihracatı yıllık bazda hızlı yükseldi.
Haziran ayında motorlu kara taşıtları ihracatı yıllık bazda
sınırlı oranda gerilemesine karşın ihracatımızda ilk sırada yer
almaya devam etti. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan
ikinci fasıl olan kazanlar ve makinalar ihracatındaki ivme
kaybı dikkat çekti. Demir çelik ihracatı tutar bazında en
yüksek yıllık artışı kaydederek en fazla ihracat
gerçekleştirilen üçüncü fasıl oldu. Kıymetli metaller ise
ihracatın en hızlı düştüğü fasıl olarak öne çıktı. Haziran’da
parasal olmayan altın ihracatı yıllık bazda %88,9 oranında
daralarak 72,1 milyon USD düzeyine indi.
AB ülkelerinin ihracatımızdan aldığı pay artıyor.
Haziran ayında toplam ihracat hacminde yıllık bazda yaşanan
düşüşe karşın AB ülkelerine yönelik ihracatın artmasıyla, ilgili
ülkelerin ihracatımızdan aldıkları pay %51,2 düzeyine ulaştı.
Diğer taraftan, altın ihracatındaki düşüşün de etkisiyle Yakın
ve Orta Doğu ülkelerinin ihracattaki payı %16,3’e kadar
geriledi. Ülkeler özelinde incelendiğinde ise korumacı ticaret

Haziran ayında yatırım malı ithalatı %6,3 oranında
gerilerken, ara malı ithalatı %2,5 ile sınırlı oranda daraldı.
Diğer taraftan, tüketim malı ithalatındaki düşüşün hız
kazanarak yıllık bazda %13,9 azaldığı izlendi.
Beklentiler...
Haziran ayında net altın ithalatında belirgin bir düşüş
kaydedilirken, emtia fiyatlarındaki yükselişin bu düşüşü
dengelediği görülüyor. Diğer taraftan, dış ticaret açığının bir
yılın ardından ilk kez yıllık bazda daralması ekonomik
aktivitedeki normalleşme işaretlerini teyit ederken, cari
denge açısından da olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor.
İzleyen dönemde emtia fiyatlarının ve altın ticaretinin yanı
sıra iç talebin seyrinin dış ticaret gelişmeleri açısından
belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

(milyar USD)
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