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Dış Ticaret Dengesi
Şubat 2019
Şubat’ta dış ticaret açığı 2,1 milyar USD oldu.
İhracat hacmi Şubat’ta yıllık bazda %3,4 oranında artarak
13,6 milyar USD olurken, ithalat hacmi %16,9’luk düşüşle
15,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Böylece, dış ticaret
açığı Şubat’ta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %63,1
azalarak 2,1 milyar USD ile daralma eğilimini dokuzuncu
ayına taşıdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bu
dönemde %86,4 seviyesine çıktı.
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-

ve otomotiv ihracatındaki artış söz konusu gelişmede etkili
oldu. Ülke gruplarında AB ülkelerinin ihracatımızdaki payı
%51 civarında seyrederken, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin
ihracat hacmimiz içindeki payı %18,2 oldu.
İthalattaki düşüş genele yaygın…
Şubat ayında tutar bazında en çok ithalatı yapılan 20
ürünün 17’sinde ithalatın yıllık bazda gerilediği görüldü. Bu
dönemde enerji ithalatı (mineral yakıtlar ve yağlar) yıllık
bazda %2,7 oranında artış kaydetti. En çok ithalat
gerçekleştirdiğimiz diğer fasıllar olan kazanlar ve makineler
ile elektrikli makine ve cihazlar kalemlerinde ithalat yıllık
bazda sırasıyla %22,8 ve %25,0 geriledi. 2018’in ilk yarısında
güçlü seyreden demir çelik ithalatı da bu dönemde %39,7
ile hızlı düşüş kaydetti.
İthalatı En Fazla Azalan/Artan Ürünler
(Şubat 2019, milyon USD)

12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Şubat’ta
169,1 milyar USD ile tarihi yüksek seviyedeki seyrini
sürdürdü. 12 aylık dış ticaret açığı da 44,8 milyar USD
düzeyine gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Demir ve çelik
Motorlu kara taşıtları

Kazanlar, makinalar

Mineral yakıtlar ve yağlar ihracatı hızlı arttı.

Hava taşıtları

Şubat ayında motorlu kara taşıtları ihracatı yıllık bazda %9,5
gerilemesine karşın tutar bazında en çok ihracat yapılan
fasıl olmaya devam etti. Kazanlar ve makineler ile demir
çelik kalemleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla sırasıyla
%5,8 ve %5 oranında artış kaydederek en fazla ihracat
yapılan ikinci ve üçüncü fasıl oldu. Diğer taraftan, mineral
yakıtlar ve yağlar ihracatının bu dönemde hızlı artması
dikkat çekti. Yıllık bazda %134,7 yükselen söz konusu fasıl
tutar bazında (321 milyon USD) en fazla artış kaydeden
kalem oldu.
Başlıca İhracat Fasılları
(3 aylık hareketli ortalama, milyar USD)
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Mineral yakıtlar, yağlar
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Tüketim malı ithalatı geriliyor.
İç talepteki zayıf seyrin etkisiyle Nisan 2018’den bu yana
yıllık bazda düşen tüketim malı ithalatı Şubat ayında %35,8
oranında daraldı. Bu dönemde tüketim malı ithalatındaki
düşüşte yurt içi otomotiv pazarındaki daralmanın etkisiyle
binek otomobillere olan talebin azalması öne çıktı. Sermaye
malı ve ara malı ithalatı da sırasıyla %4,6 ve %16,6 oranında
düşüş kaydetti.
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Beklentiler…
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İç talepte süregelen yavaşlamaya paralel ithalattaki düşüşün
devam ettiği ve bu doğrultuda dış ticaret açığındaki daralma
eğiliminin sürdüğü görülüyor. Ekonomik faaliyetteki
yavaşlamanın Mart ayında da dış ticaret dengesi üzerinde
etkili olacağını ve dış ticaret açığında görülen gerileme
trendinin bu dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz.
Öte yandan, en büyük ihracat pazarımız konumundaki Euro
Alanı ekonomisinden gelen ivme kaybı sinyalleri dış ticaret
dengesi üzerinde baskı oluşturuyor.
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Başlıca ihracat pazarlarımız…
En önemli pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik
ihracatımız Şubat’ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%9,7 oranında geriledi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk
10 ülke arasında yer alan İspanya’ya olan ihracatımızın yıllık
bazda %27,6 oranında yükselmesi ise bu dönemde dikkat
çekici bir gelişme olarak kaydedildi. Mineral yakıtlar, yağlar
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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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