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Dış Ticaret Dengesi
Ocak 2019
Dış ticaret açığı 2019 yılına düşüşle başladı.

İngiltere’ye yönelik ihracat %25,8 yükseldi.

Dış ticaret açığındaki daralma Ocak 2019’da sekizinci ayına
taşındı. Ocak ayında ihracat hacmi yıllık bazda %5,9
oranında artarak 13,2 milyar USD olurken, ithalat hacmi
%27,2 düşüşle 15,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşti.
Böylece, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%72,5 azalarak 2,5 milyar USD oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak
ayında %57,8 düzeyinde gerçekleşen ihracatın ithalatı
karşılama oranı 2019’un ilk ayında %84’e yükseldi.

Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 2017’nin son
çeyreğinden bu yana gerileme eğiliminde olan Yakın ve Orta
Doğu ülkelerine yapılan ihracat, Ocak’ta %7,3 arttı. 12 aylık
kümülatif verilere göre, ilgili ülke grubunun toplam
ihracattan aldığı pay %17,6 oldu. Bu dönemde AB ülkeleri
12 aylık kümülatif verilere göre %49,9’luk payla en büyük
ihracat pazarı olmaya devam ediyor.
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12 aylık kümülatif verilere göre ihracat 168,7 milyar USD ile
tarihi yüksek seviyeye çıkarken, ithalat 217,2 milyar USD
düzeyine geriledi. Böylece 12 aylık dış ticaret açığı da 48,5
milyar USD ile Mart 2010’dan bu yana en düşük seviyesine
geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 ile
2002’den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

(12 aylık kümülatif, milyar USD)

90
80

AB

50

Diğer

40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Altın ithalatında sert düşüş...
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Ocak ayında en fazla ithalat gerçekleştirilen ilk 20 kalemden
yalnızca mineral yakıtlar ve yağlar kaleminde ithalat
yükseldi. 2018 yılı Ocak ayında 2,3 milyar USD düzeyinde
gerçekleşen altın ithalatı bu yılın aynı döneminde 558
milyon USD’ye geriledi. Böylece ithalat hacminde yaşanan
%27,2’lik düşüşe altın ithalatındaki düşüş 8 yüzde puan
katkı verdi.

65

Net Altın İthalatındaki Yıllık Değişim
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Otomotiv ihracatı güçlü seyrediyor.
Motorlu kara taşıtlarının imalatı Ocak’ta en yüksek ihracatın
yapıldığı sektör olmayı sürdürdü. Ocak ayında bir önceki
yılın aynı dönemine göre ihracatını %7,6 oranında
genişleten sektör 1,97 milyar USD’lik ihracat gerçekleştirdi.
Bu dönemde ihracatı %5,3 genişleyen kazanlar ve makinalar
ihracatçı sektörler arasında ikinci sırayı alırken, bu sektörleri
demir-çelik ile örme giyim eşyası izledi. Tutar bazında
ihracatı en fazla artan kalem ise altın ihracatındaki yükselişe
bağlı olarak kıymetli metaller oldu. Söz konusu kalemin
ihracatındaki artış yıllık bazda %80,1 oldu.
Almanya en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü.
2019 yılın ilk ayında ihracat performansının ülkelere göre
farklılaştığı izleniyor. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10
ülkeden 5’ine ihracatın yıllık bazda daraldığı, kalan 5’ine ise
arttığı görülüyor. Bu dönemde en büyük ihracat pazarı
olmaya devam eden Almanya’ya yönelik ihracat yıllık bazda
%3,8 oranında gerilerken, ikinci büyük pazar konumundaki
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2019’un ilk ayında en fazla ithalatın yapıldığı ülke Rusya
oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ilk sırayı Çin’in almasına
karşın, iktisadi faaliyetteki ivme kaybının bu ülkeden yapılan
ithalatı önemli ölçüde sınırladığı izleniyor.
AB’deki yavaşlama ihracat açısından zayıf bir tablo çiziyor.
TL’deki zayıf seyir, altın ithalatındaki düşüş ve iç talepteki
ivme kaybı paralelinde dış ticaret açığındaki iyileşme
2019’un ilk ayında da devam etti. Önümüzdeki dönemde dış
ticaret açığındaki seyrin iktisadi faaliyetteki toparlanmaya
bağlı olacağı anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde, AB
ülkelerinden gelen yavaşlama sinyalleri de ihracat
performansı açısından büyük önem taşıyacak.
Kaynak: Datastream , TÜİK
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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.
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