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Dış Ticaret Dengesi
Nisan 2019

yükselen ton bazında ham petrol ithalatı Nisan ayında da
bu eğilimini sürdürdü. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 1,5
milyon ton olan ham petrol ithalatı bu yılın aynı
döneminde 2,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Bu
dönemde en fazla ithalatı yapılan 12. fasıl olan hububat
ithalatının da Nisan’da yıllık bazda %80,3’lük artış
kaydetmesi dikkat çekti.

Nisan’da dış ticaret açığı 3 milyar USD oldu.
Dış ticaret açığındaki daralma eğilimi Nisan’da da sürdü. Bu
dönemde ihracat hacmi yıllık bazda %4,6 artarak 14,5
milyar USD olurken, ithalat hacmi %15,1’lik düşüşle 17,5
milyar USD’ye indi. Böylece, dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın
aynı dönemine kıyasla %55,6 azalarak 3 milyar USD
düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında %67,4
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu dönemde %82,9’a
çıktı.

Tüketim malı ithalatı gerilemeye devam ediyor.
Ekonomik aktivitedeki ivme kaybına paralel olarak bir yıldır
gerileme eğiliminde olan tüketim malı ithalatı Nisan ayında
da %37,8 ile hızlı düşüş kaydetti. Bu dönemde tüketim malı
ithalatı içerisinde yaklaşık %12’lik paya sahip olan binek
otomobil ithalatı yıllık bazda %77,4 oranında gerileyerek
165 milyon USD oldu. Sermaye malı ve ara malı ithalatı da

12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Nisan’da
169,6 milyar USD ile yeni tarihi yüksek seviyeye ulaşırken,
ithalat hacmi 207,1 milyar USD ile iki yılın en düşük
düzeyine geriledi.
Mineral yakıtlar ve yağlar ihracatı hızlı yükseldi.
Nisan ayında motorlu kara taşıtlarının ihracatı yıllık bazda
%11,8 geriledi. Söz konusu düşüşe karşın motorlu kara
taşıtları en çok ihracat yapılan fasıl olmaya devam etti. En
fazla ihracat yapılan ikinci ve üçüncü fasıl olan kazanlar ve
makineler ile demir-çelik ihracatı ise bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla sırasıyla %7,1 ve %9,9 oranında artış kaydetti.
Bu dönemde mineral yakıtlar ve yağlar ihracatının iki
buçuk katına çıkması dikkat çekti.
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Başlıca ihracat pazarlarımız..

-50

En önemli ticaret ortağımız olan Almanya’ya yönelik
ihracatımız Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%8,6 geriledi. Öte yandan, söz konusu düşüşün büyük
ölçüde euronun dolar karşısındaki değer kaybından
kaynaklandığı görüldü. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz
ilk 5 ülke arasında yer alan Irak ve ABD’ye olan
ihracatımızın sırasıyla %18,6 ve %15,6 artması bu
dönemde olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Ülke
gruplarına göre bakıldığında, AB ülkelerinin ihracatımızdaki
payı yıllık bazda yaklaşık 3 puanlık düşüşle %47,8’e
inerken, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin payı 1,5 puan
artışla %19,3 oldu.
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sırasıyla %25,9 ve %9,8 azaldı.
Beklentiler…
Nisan ayında, iç talepteki yavaşlamaya paralel olarak
ithalattaki hızlı düşüşün devam ettiği görülürken, ılımlı dış
talep koşullarının ve TL’deki rekabet avantajının da
etkisiyle ihracat olumlu performans sergiledi. Ekonomik
aktivitenin mevcut seyri göz önünde bulundurulduğunda
dış ticaret açığındaki daralmanın azalarak da olsa
sürebileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca, ABD’nin çelik ve
alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergisini Mayıs
ortası itibarıyla yarıya indirmesinin sektör ihracatı
üzerindeki olası olumlu etkileri ve İran’dan petrol alım
muafiyetinin kalkması ile ham petrol ithalatının izleyeceği
seyir önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek
başlıklar arasında yer alıyor.

Enerji ithalatındaki artış sürüyor.
Nisan’da en çok ithalatı yapılan 20 fasılın 18’inde ithalatın
yıllık bazda gerilediği görüldü. Altın ithalatındaki düşüş de
dış ticaret dengesini olumlu etkilemeye devam etti. Net
altın ithalatı bu dönemde 330 milyon USD tutarında azaldı.
Enerji ithalatı (mineral yakıtlar ve yağlar) ise yıllık bazda
%12,5 oranında artış kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde hızlı
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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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