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Dış Ticaret Dengesi
Temmuz 2019
Dış ticaret açığı Temmuz’da %46,9 daraldı.
Ekonomik aktivitedeki zayıf görünümle birlikte dış ticaret
açığı yılın ikinci yarısına da yıllık bazda düşüşle başladı. Dış
ticaret açığı Temmuz’da geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla
%46,9 daraldı. Bu dönemde, ihracat hacmi %7,9 oranında
genişleyerek 15,2 milyar USD düzeyine yükselirken, ithalat
hacmi %8,5 gerileyerek 18,4 milyar USD’ye indi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı da geçtiğimiz yıla kıyasla 12,6 puan
yükselerek %82,6 oldu.
12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Temmuz
sonu itibariyle 170,6 milyar USD olurken, ithalat hacmi
196,9 milyar USD’ye geriledi. Böylece, ihracatın ithalatı
karşılama oranı %86,6 ile yeni tarihi yüksek düzeyine çıktı.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

takip etti. Diğer taraftan, geçtiğimiz yılın aynı ayında en
büyük üçüncü pazar konumundaki ABD, bu yılın Temmuz
ayında ihracat hacminde kaydedilen %14,3’lük kayıpla
altıncı büyük pazar oldu.
İthalatta düşüş genele yaygın...
Temmuz’da en çok ithalatı yapılan 20 faslın 13’ünde
ithalatın yıllık bazda gerilediği görüldü. Yıllık bazda ithalatın
tutar bazında %16,4 oranında gerilediği mineral yakıtlar ve
yağlar (enerji) Temmuz ayında en fazla ithalatın
gerçekleştirildiği fasıl olmaya devam etti. Temmuz ayında
ham petrol ithalatının ton bazında %26,4 oranında artış
kaydettiği dikkate alındığında, enerji ithalatındaki düşüşte
küresel ölçekte petrol fiyatlarının izlediği seyrin belirleyici
olduğu anlaşılıyor.
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Sektörler genelinde ihracat yükseldi.
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Temmuz ayında ihracat hacminde yaşanan artışın sektörler
geneline yayıldığı görülüyor. İhracat hacmi yıllık bazda
%6,7 oranında genişleyerek 2,5 milyar USD’ye yükselen
motorlu kara taşıtları en fazla ihracat gerçekleştirilen fasıl
olmaya devam etti. Kazanlar ve makinalar faslında ihracat
hacminin %10 genişlediği görüldü. Diğer taraftan, ABD’ye
ihracatta yaşanan düşüşün etkisiyle demir çelik ihracatı
Temmuz’da %9,3 daralsa da en fazla ihracat hacmine sahip
üçüncü fasıl olmayı sürdürdü. Temmuz ayında parasal
olmayan altın ihracatında oransal olarak kaydedilen hızlı
yükseliş de dikkat çekti. Geçen yılın Temmuz ayında 120,6
milyon USD düzeyindeki parasal olmayan altın ihracatı, bu
yılın aynı döneminde %186 genişleyerek 345 milyon USD
oldu.
Başlıca ihracat pazarlarımız...
Temmuz ayında Almanya Türkiye’nin en büyük ihracat
pazarı olmaya devam ederken, İngiltere ile Irak bu ülkeyi
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Tüketim malı ithalatındaki hızlı düşüş devam etti.
Temmuz ayında geniş ekonomik grupların tümünde ithalat
yıllık bazda gerilerken, binek otomobil ithalatındaki güçlü
düşüşün etkisiyle tüketim malı ithalatındaki %21,3’lük
gerileme bu dönemde öne çıktı. Ayrıca, taşımacılık
dışındaki yatırım malları ithalatındaki çift haneli düşüşün
devam etmesi de dikkat çekti.
Beklentiler…
Ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya bağlı olarak ithalat
hacminde ve dış ticaret açığında görülen düşüş Temmuz
ayında da devam etti. Ancak yılın geri kalanında iç talepte
öngördüğümüz tedrici toparlanma ile birlikte ithalat
hacmindeki düşüşün azalabileceğini öngörüyoruz. Bu
dönemde başlıca ihraç pazarlarımızda ekonomik
aktivitenin seyri de dış ticaret açığının seyri açısından
önem arz edecek.
(milyar USD)
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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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