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Dış Ticaret Dengesi
Aralık 2018
Dış ticaret açığı 2018 yılında %28,4 daraldı.

İhracatın en fazla arttığı ülkeler Avrupa ülkeleri oldu.

Dış ticaret açığı Aralık ayıyla birlikte daralma trendini
yedinci ayına taşıdı. Bu dönemde ihracat hacmi yıllık bazda
%0,2 ile sınırlı artarak 13,9 milyar USD olurken, ithalat
hacmi %28,3 düşüşle 16,6 milyar USD düzeyinde
gerçekleşti. Böylece, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %71,1 azalarak 2,7 milyar USD oldu.
Ekim’de %97’ye kadar çıkan ihracatın ithalatı karşılama
oranı yılın son ayında %83,8’ye geriledi.

2018 yılında Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke
olmaya devam ederken; ihracatın tutar bazında en hızlı
artış gösterdiği başlıca ülkeler İngiltere, İspanya ve İtalya
oldu. Avrupa ülkeleriyle genel olarak euro cinsi ticaret
yapılması dolayısıyla dolar cinsi ihracattaki artışta EUR/USD
paritesinin yıllık ortalama bazda %4,5 artması da etkili
oldu. İhracatın en fazla gerilediği ülkeler ise Birleşik Arap
Emirlikleri, İran ve Irak oldu. ABD’ye yapılan ihracat da
korumacı ticaret önlemlerinin de etkisiyle 348 milyon USD
düştü.

Dış ticaret açığı 2018’de %28,4 düşerek 55 milyar USD
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracat hacmi %7
artarak 168 milyar USD ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
İthalat hacmi ise %4,6 azalarak 223 milyar USD’ye indi. Öte
yandan, altın hariç ithalatın önceki yıla benzer bir seviyede
gerçekleştiği gözlendi. 2017’de 16,6 milyar USD olan altın
ithalatı 2018’de 11,3 milyar USD oldu.
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İthalattaki düşüş genele yayıldı.
Enerji ve metal ürünleri hariç bakıldığında 2018’de
ithalattaki gerilemenin genele yayıldığı görülüyor. Tutar
bazında ilk 10’da yer alan 7 fasıl yıllık bazda geriledi. Bu
dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl olan mineral yakıtlar
ve yağlar kalemi 5,8 milyar USD artarken, ikinci fasıl olan
kazanlar ve makineler ithalatı 1,4 milyar USD geriledi.
Otomobil ithalatındaki düşüş 2,7 milyar USD oldu.
2018’de ithalatımızın tutar bazında en fazla arttığı ülkeler
enerji ithalatı dolayısıyla Rusya ve Hindistan olurken, en
fazla azaldığı ülkeler arasında altın ithalatındaki düşüşe
bağlı olarak İsviçre ve BAE öne çıktı.
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İhracat performansında demir-çelik ve otomotiv öne çıktı.
İhracatta en güçlü yükselişleri demir-çelik ve otomotiv
sektörüne ait ürün kalemleri yakaladı. Uluslararası demirçelik fiyatlarındaki yükseliş ve iç pazardaki durgunluk bu
gelişmede etkili oldu. Tutar bazında bakıldığında yassı
demir-çelik ihracatı 1 milyar USD artarken otomobil
ihracatının bir önceki yıla kıyasla 627 milyon USD
yükseldiği izleniyor. İhracatın en fazla azaldığı kalemlerin
başında ise parasal olmayan altın geliyor. İlgili kalemde
ihracat 2018’de 4 milyar USD geriledi.

Bu yıl net ihracat büyüme için ayrıca önem taşıyor.
2018’in ikinci yarısında TL’deki zayıflama ve iç talepteki
daralma dış ticaret açığındaki iyileşmeyi beraberinde
getirdi. Bu paralelde yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye
güçlü katkı sağlayan net ihracatın son çeyrekte de
ekonomik aktivitedeki zayıf seyri sınırlandırdığını
düşünüyoruz. 2019’un özellikle ilk yarısında da tüketim ve
yatırımlarda beklenen düşük performans nedeniyle net
ihracat büyüme için ayrıca önem taşıyacak. Önümüzdeki
dönemde petrol fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması
halinde dış ticaret açığı üzerindeki yukarı yönlü risklerin
dengeli bir görünüm sergilemeye devam edeceğini
düşünüyoruz.

Ürün ve Ülke Bazında 2018 İhracat Performansı
(SITC Rev.3 Düzey 4, milyar USD, yıllık değişim)
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