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Şişecam’ın en tanınmış markası Paşabahçe
büyük yatırımlara imza atıyor; ama…
Ekonominin çağdaş formüllerinden biri

olan yalın üretimde önce talebi alıp sonra üre-
time geçmek önemli. Hindistan ve Meksika’da
bulunan rakip fabrikaları iyice incelemek gere-

kirse ihracatlarında ne kadar başarılı
oldukları görülür. Bu fabrikaların o kadar
büyük stokları yok. Çünkü cam  her zaman
yeni modellere açık olan, ayrıca stokları da
zor yapılan bir üründür. Her yıl çeşitliliğin
arttığı cam sektöründe hangi cesaretle ne
kadar yatırım yapılır bilemem? Bildiğim şey
bir mamul üretilmeden önce siparişleri
toplanır, sonra arz edilir. Şişecam Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof.
Dr. Ahmet Kırman’ın geçtiğimiz günlerde
yaptığı açıklamadan öğrendik ki 2013’te
1.3 milyar dolarlık yatırım harcaması
hedeflemişler, böylece geçtiğimiz yıl yaptık-
ları yatırımın mislice fazlasına ulaşmak isti-
yorlar. Geçen sene pazarların yavaşlama-
sı nedeniyle az yatırım yapılmış. Peki önü-
müzdeki yıllar ne kadar tahmin edilebiliyor

ki? Cam sektöründe yeterince arge olmadığını
bu nedenle argeye de yatırım yapmayı planla-
dıklarını bildirdiklerine göre bu işte bir terslik
olsa gerek. 
Yılların kurumu Şişecam söz konusu yatırımla-

rını tek başına nasıl yüklenecek, adama sor-
mazlar mı? Bu işin planlaması var,bürokrasisi
var…
Prof.Dr.Ahmet Kırman,satışlarının  yüzde
40’ının  yurt dışında olduğuna değinerek şu
açıklamayı yaptı: “Bu oran cam ambalaj öze-
linde yüzde 60’lara kadar çıkıyor. Beş yıllık
vadede bu denge yurtdışı lehine değişecek. Söz
konusu değişim, hem Türkiye’de, hem de yurt-
dışında eşzamanlı bir büyümeyi içeriyor ola-
cak. Ancak yurtdışında gerçekleştireceğimiz
potansiyeller daha büyük bir hacmi içerecek.
Halen var olduğumuz coğrafyalarda kapasite-
lerimizi uygun bir zamanlamayla arttıracağız.”
Şimdi sayın genel müdürün bu varsayımlarına
bakarsak her şey güllük gülistanlık. Kapasiteyi
artırınca büyüme de beraberinde gelebilecek
mi? Yani üretimle satış dengesi gerçekten tuttu-
rulabilecek mi? Uygulamaya geçilince “ben
yanılmışım” diye kimse ortaya çıkmasın, çünkü
hani derler ya, “Halep orada ise arşın burada”
zaman her şeyin sonucunu  gösterir; dileriz ki
yanılmış olalım. 

Değerli okurlar, bundan tam
12 yıl önce Şubat ayında
Türkiye tarihinin en büyük

ekonomik ve finansal krizini yaşıyor-
du. Ne olduğunu bile anlayamadan
kriz bir anda ülke ekonomisini alt üst
etmişti. Neredeyse tüm dünya bizi
konuşuyordu. Yatırım bankalarının
pozisyon kapadığı, sat-çık emirlerinin
ayyuka çıktığı, henüz yeterince tanın-
mayan hedge fund’lara hacker
funds denildiği, faizlerin dört hanele-
re çıktığı, yirmi bankaya el konuldu-
ğu ve velhasıl kelam krizin neredeyse
orta büyüklükte bir ülkenin GSMH’si
kadar kayıpla atlatıldığı bir dönem
yaşandı. Krizin ekonomik sonuçları
tek kelime ile facia idi. İşsizlik artmış,
şirketler batmış, bankalar birer birer
yükümlülüklerini yerine getiremez
hale gelmişti. Ekonomi küçülmüştü.
Bu satırların yazarı TC Merkez
Bankası tarafından 1997 yılında
gönderildiği İngiltere’de doktorasını
yeni tamamlamış ve döner dönmez
2000 yılı Ekim ayında BDDK’da Risk
ve Gözetim Teknikleri Araştırma
Dairesi’nde göreve başlamıştı. Riskle
tanışması ve daha riski yönetemeden
riske maruz kalması belki de o an
için farkında olamadığı en kıymetli
deneyimiydi. Türk bankacılık ve
finans kesiminin risk yönetimi ile
düzenleme ve denetim bazında
tanışması bu kriz yıllarına denk gelir.
Bazı bankalar bu yolda diğerlerine
nazaran önemli sayılacak mesafe kat
etmiş olsa da birçok banka için bu
konu oldukça yeniydi, farklı bir dili
vardı ve en önemlisi de birçok kanti-
tatif disiplinin kesişim kümesine denk
geliyordu. Yani zor ve maliyetliydi.
Değerli okurlar, bu yazıda amacımı
yaşanan 2001 krizini farklı bir açıdan
ele almak. Önce bir durum tespiti
yapalım. BDDK yeni kurulmuştu
(Ağustos/2000). TCMB’nin Bankalar
Gözetim Müdürlüğü ve TMSF Genel
Müdürlüğü ile Hazine
Müsteşarlığı’nın Banka Kambiyo
Müdürlüğü ve Bankalar Yeminli
Murakıplar Kurulu, BDDK bünyesine
geçmişti. Ayrıca DPT’den gelen az
sayıda ama nitelikli bir grup da vardı
(ki bu grupta yer alan İbrahim
Çanakcı daha sonra BDDK Kurul
Üyesi ve ardından Hazine Müsteşarı
olacaktı). BDDK üst yönetimi ise
başta Maliye Bakanlığı kökenli
Zekeriya Temizel ve birkaç kişiden
oluşan ekibi ile siyasi irade tarafın-
dan atanan Kurul Üyeleri ile birlikte
faaliyetine başlamıştı. 
Bakalım sonraki cümle ve takip eden
cümleleri hatırlayabilecek misiniz?
“Bugün son derece üzücü bir olay
oldu. MGK toplantısının açılışında,
gündeme geçilmeden önce kamu
görevlilerinin önünde Sayın
Cumhurbaşkanı söz alarak son
derece de terbiye dışı bir üslupla
bana ağır ithamlarda bulundu.
Devlet geleneklerimize uymayan eşi
görülmedik bir davranışta bulundu.
Ya kendisine aynı üslup içinde yanıtta
bulunacaktım veya terketmek zorun-
da kalacaktım. Onun için toplantı-
dan çıkmayı tercih ettim. Orada
bulunan değerli bakan arkadaşlarım
da aynı davranışta bulundular, top-
lantıyı terkettiler. Tabii ki büyük bir
krizdir bu”. Bu sözler o zamanın
Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’e
aittir. “Krizin devletin en yetkili ağzın-
dan tescili” olarak algılanan bu
demecin tarihi 19 Şubat 2001.
Anayasa kitapçığının fırlatılması ola-
rak tarihte yerini alan Şubat/2001
krizi. Tüm ekonomik göstergelerin
çığrından çıktığı bir dönem olarak
hafızalara kazınan kriz neticesinde
Türkiye tarihin en önemli dönemecine
geldi. Bir kırılma noktası olan kriz
Türkiye’yi farklı bir patikaya taşıdı. Bu
konu tabii ki başka bir yazı konusu.
TCMB bu esnada yani 20-21 Şubat
2001 tarihinde dövize olan talebi
azaltmak için para musluklarını

kapattı. Ancak sonra-
dan ortaya atılan bir
dedikodu kafaları uzun
süre karıştırdı. TCMB
kasasındaki dövizleri
(yaklaşık 5,5 milyar
ABD Doları) çok önce-
den birilerine satmıştı.
Döviz alanlar kimlerdi,
hangi bankalardı? Bu
arada kamu bankaları
tarihi zararlar yazıyor ve

adeta batmanın eşiğine geliyordu. Bu
bankaları birkaç ay içinde ödedikleri
faizlerle en az iki sağlıklı banka kuru-
labilirdi. Bir süre sonra bu bankaların
başında Citibank ve Deutsche
Bank’ın geldiği bilgisi basında yer
aldı. Aslında bu tür bilgilerin açıklan-
ması kanunen yasaktı. Döneme
damgasını vuran IMF yetkilisi hiç şüp-
hesiz Stanley Fischer’di. Türkiye’nin
yüksek enflasyondan kurtulmasını
sağlayacak IMF reçetesi maalesef ters
tepti. Programa ısrarla uyma tutkusu
hem dövizi hem de faizleri kontrolden
çıkardı. Artık her şey adeta kontrol dışı
gerçekleşiyor ve boşlukta salınan bir
uzay aracı gibi salınımların kendiliğin-
den yavaşlaması ve durması bekleni-
yordu. BDDK tarafından önerilen
İstanbul (Londra) Yaklaşımı,
TCMB’nin uygulamaya başladığı
Dalgalı Sabit Kur modeli ve kamu
bankalarını ayakta tutmak için port-
föylerine enjekte edilen kamu kâğıtla-
rı krizin etkilerini kısa sürede makul
seviyelere getirmeye başladı. Ancak
ekonomi halen toparlanamamış,
artan işsizliğın getirdiği bunalım gün-
leri hüküm sürmeye başlamıştı. Yedi
yıllığına atanan BDDK yönetimi bir
operasyonla değiştirilmiş (geçenlerde
yapılan SPK operasyonuna benzer
şekilde) ve yeni yönetim iş başına gel-
mişti. Bu yeni yönetimin en büyük
sınavı da hiç şüphesiz Temmuz/2003
İmar Bankası olayı olmuştur. Bu konu
da elbette başka bir yazı konusu.
Değerli okurlar Stanley Fischer
IMF’den sessiz sedasız ayrılırken
Citigroup’un 2 numaralı adamı ola-
rak özel sektörde göreve başladı.
Fischer aynı zamanda iyi bir eğitime
sahip parlak bir ekonomistti. Dileyen
okurlar Fischer’in kariyer basamakla-
rını nasıl tırmandığı bilgisine internet
üzerinden erişebilirler. Citigroup’tan
sonra İsrail Merkez Bankası
Başkanlığına atanan Fischer geçtiği-
miz günlerde görevinden ayrıldı.
Hakkında açılan soruşturma nedeniy-
le görevinden ayrıldığı iddia edilen
Fischer hakkında kamuoyu ile payla-
şılan iddianame finansçılar, bankacı-
lar ve hukukçular için adeta değerli
maden ocağı kıymetinde.
İddianameye internet üzerinden eriş-
mek mümkün. Evet değerli okurlar,
IMF, Türkiye, Citigroup ve İsrail
Merkez Bankası. Tüm bunlar için
tesadüften başka ne diyebiliriz ki (!).
Ancak Fischer’in hakkını yememek
gerek, zaman zaman Türkiye’yi
model ülke olarak gösterdi, oldukça
mütevazı tavırlarıyla basın tarafından
iyi adam olarak anıldı.
Gelelim konuyu daha da merak
edenlere kaynak sağlama faslına:
Öncelikle Henry C. K. Liu’nun “how
Turkey's goose was cooked” başlıklı
makalesini internet üzerinden oku-
sunlar. Liu ile o tarihlerde geldiği
ODTÜ Ekonomi Kongresi’nde tanış-
mıştım ve makalesinin sunumunu
dinlemiştim. Bir diğer kaynak Hatice
Aydoğdu ve Nurhan Yönezer tarafın-
dan kaleme alınan Krizin Sözlü Tarihi
kitabı. Gülten Kazgan’ın Türkiye
Ekonomisinde Krizler (1929-2001)
kitabı ile Kemal Derviş, Serhan Asker
ve Yusuf Işık tarafından kaleme alınan
Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal
Demokrasi kitabı da bu bağlamda
önerebileceğim kaynaklardan bazıla-
rı. Değerli okurlar, olaylara tarihi pers-
pektiften, uzun hafıza ile bakmak
kolay değildir. Zaman, emek ve mali-
yet gerektirir. Entelektüel kapasitenizi
canlı tutmanız, hiçbir şeyi gözden
kaçırmamanız, olaylar arasında
neden-sonuç bağlantısı (illiyet rabıta-
sı) kurmanız gerekir. Aksi takdirde
günlük manşetler ve kozmetik değer-
lendirmeler size sadece geçici bir haz
sağlar, ama kafanızdaki sorulara
yanıt bulamaz, içinizdeki boşluğu dol-
duramazsınız. Bu gibi konuların son
derece teknik yanları olduğunu da
unutmamak gerek. 

Krizler ve Hafıza

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
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Paşabahçe’nin düşündüren
yatırımları

İHRACAT REKORU
H.Merkezi/E.Çözüm

E
konomi Bakanı Zafe r
Çağlayan T ÜİK
tarafından açıklanan

dış t ic a r e t   ve r ile r ini
de ğe r le ndirdiği açıklama-
s ında T ürkiye ’nin ihracatı-
nı e n çok ar tıran 2.ülke
olduğuna de ğindi. “Aralık
ayı dış ticare t ve r ile r i ile
2012  y ılı tamamına  a it
dur umumuzu ne t  o la r ak
gör e biliyor uz. 2012
T ürkiye  için dış ticare t a la-
nında bir  başar ı yılı oldu”
diye n Za fe r  Çağlayan
“2011’de  106 milyar  dola-
ra  yaklaşan dış ticare t açığı
84  milya r  dola r a  düştü”
şe klinde  konuştu. Za fe r
Çağlayan s özle r ini şöy le
s ür dür dü: “İhr aca t ımız
2011’e  göre  yüzde  13.1
ar tışla  152 milyar  561 mil-
yon dolar  oldu. Bu muaz-
zam bir  ar tış oranı. 12 aylık
dış ticare t ve r is i açıklanmış
20 ülke  var . Bunlar  aras ın-
da Vie tnam yüzde  18 ar tış
ile  ilk s ırada geliyor.
Arkasında yüzde 13.1 artışla
Türkiye. 2012’de dünya mal
ihracatı yerinde saymışken
bizim ihracat artışında ilk sıra-
larda olmamız çok önemli bir
gelişme.”  2012’de ithalatın ise
2011’e göre yüzde 1.8 gerile-
diğini ve 236 milyar 527 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti-
ğini kaydeden Çağlayan enerji
hariç dış ticaret açığının da

2011’de 58.4 milyar dolar
iken, 2012’de 31.6 milyar
dolara gerilediğini
aktardı.Zafer Çağlayan,
“2011’de ihracatın ithalatı
karşılama oranı yüzde 56 iken,
2012’de yüzde 64.5’e yüksel-
di” derken  bunu uzun vadede
yüzde 80’e çıkarmayı hedef-
lediklerini belirtti. 

“Türkiye ekonomisi 2012
yılında ihracat ile  büyüdü”
diyen Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, ilk 9 ayda büyüme-
ye 4.6 puan katkı veren net
ihracatın, Türkiye ekonomisi-
ne güç verdiğini, istihdam sağ-
ladığını,cari açığı azalttığını
söyledi.  Zafer Çağlayan söz-
lerine  şöyle  devam etti:
“Mallarımızı 97 fasıl altında
satıyoruz.  Bu 97 faslında tam
olarak 60’ında ihracatımız,
şimdiye kadarki en yüksek
düzeyine ulaştı. İşte bu sadece
pazar çeşitlendiren değil, ürün
çeşitlendiren Türkiye’nin de
resmi.Artık sadece bir pazara
odaklanmış değil, dünyanın
tamamını pazar kabul eden bir
anlayışa sahibiz. 2012’de tam
97 ülkeye ihracat rekoru kır-
dık. Yani, ABD, Çin, Irak,
Kanada, Brezilya gibi 97 ülke-
ye yaptığımız ihracat şimdiye
kadarki en yüksek düzeyine
çıktı. Gelecek yıllarda daha da
iyi olacağız. İhracatta artık
Anadolu’nun sesi yükseliyor.
Birçok ilimiz ihracat rekorları
kırıyor. 2012’de ihracatı rekor
kıran illerimizin sayısı 45.

Diyarbakır, Konya, Şırnak,
Manisa, Malatya gibi 45 ilimiz,
şimdiye kadarki en yüksek
ihracatlarını 2012’de yaptı-
lar.Türkiye bugün 2023
hedeflerine  ulaşabileceğini
gösterdi.”

İHRACATTAKİ ARTIŞ DIŞ TİCARET
AÇIĞINI GERİLETTİ

Yılın son ayında dış ticaret
açığı beklentilerden daha
düşük geldi. Aralık ayında
ihracat geçen yılın aynı ayına
göre %1.4 artarak 12.6 milyar
dolar, ithalat ise %3.7 azala-
rak 19.8 milyar dolar oldu. Dış
ticaret açığı ise %11.6 oranın-
da azalarak 7.2 milyar dolara
indi. Bu arada, mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış
ihracat aylık bazda %4.5,
ithalat %3.6 azaldı. Aralık
ayında ihracattaki düşük artış
hızına karşın ithalatın da geri-
lemesi dış ticaret açığının bek-
lentilerden daha düşük ger-
çekleşmesine yol açtı. 
2012’de ihracat %13.1 arta-
rak 152.6 milyar dolara yük-
selirken, ithalat %1.8 azalarak
236.5 milyar dolara geriledi.
Böylece dış ticaret açığı %20.7
daralarak 83.9 milyar dolara
indi. 2012’de Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine olan ihracat
ve ithalatın payının geçen yılın
aynı dönemine göre azaldığı
görülmekte. 2012’de AB ülke-
lerine yapılan ihracat 2011’e
göre %5 azalarak 59.2 milyar
dolar olarak gerçekleşti.

AB’den yapılan ithalat da %4
azalarak 87.4 milyar dolara
indi. AB ülkelerinin ihracatta-
ki payı %38.8, ithalattaki payı
%37 oldu. Türkiye’nin ihraca-
tında bir önceki yılın aynı
döneminde %20.7 payı olan
Ortadoğu ülkelerinin payı
2012 yılında %27.8’e çıkar-
ken; Afrika ülkelerinin payı
%7.7’dan %8.8’e  yükseldi.
Ortadoğu ülkelerine olan ihra-
cat %52.1 artarken, Afrika
ülkelerine olan ihracat %29.3
artış gösterdi. Ayrıca Amerika
kıtasına yapılan ihracatta da
kaydadeğer artış görüldü. En
fazla ihracat 13.1 milyar
dolarla Almanya’ya yapılır-
ken, bu ülkeyi Irak ve İran
izledi. Aralık ayında İran’a
yapılan aylık ihracattaki azal-
ma dikkat çekmekte. 2012’de
en fazla ithalat yapılan ülke
26.6 milyar dolarla Rusya
oldu. Almanya ve Çin ise itha-
latta ikinci ve üçüncü sırayı
paylaştılar. 
Sonuçta, dış ticaret açığı
2012’de bir önceki yıla göre
gerilemiş oldu. Bu çerçevede,
dış ticaret açığı OVP’deki 90
milyar dolarlık tahminin de
altında yer aldı. Açığın gerile-
mesinde ihracat artışı ve itha-
lattaki gerileme etken oldu.
İhracat artışında geçen yıl ola-
ğanüstü artan altın ihracatının
önemli bir payı oldu.
İthalattaki gerilemenin kay-
nağı da ekonomik büyümedeki
yavaşlama oldu. 

İ
zto’da Ekrem Demirtaş’a rakip
aday olarak çalışmalarına başla-
yan Necip Nasır, seçimi kaybet-

mesi durumunda Demirtaş’ın
Amerika’ya yerleşeceğini söylüyor
TOBB’dan alınan karar gereğince
oda seçimlerinin üç ay daha uzatıl-
ması üzerine oda yönetimlerine
aday olanlar arasında rekabet hız-
landı. Rekabetin hızlandığı odalar-
dan biri de İzmir Ticaret Odası.
İzmir Ticaret Odası’nda Ekrem
Demirtaş seçimlere iddialı hazırlan-
dığını gösterirken, yeniden kazana-
cağını ifade etti. Demirtaş ayrıca
“Altı kere gittim yedi kere döndüm”
diyen Süleyman Demirel’i örnek
göstererek kendisinin de makamını
koruyacağını ifade etti. Rakip aday
Necip Nasır ise Demirtaş’ın seçimi
kaybedeceğini, kaybedince Mesut
Yılmaz gibi Amerika’ya yerleşece-
ğini öne sürdü.  Oda seçimlerinin
değerlendirildiği İzmir T icare t
Odası Meclisi’nde şubatta yapılacak
seçimlerin mayıs ya da haziran
ayına erte lenmesi tartışıldı. Bu
arada meclis te  e lektrikli anlar
yaşandı. Meclis üyelerinden Salih
Özçiftçi’nin; Demirtaş’ın konuşması
s ıras ında kürsüye  çıkarak,
Demirtaş’ı kolundan tutup kendisini

aşağıya indirmeye çalıştığı gözlendi. 
Ekrem Demirtaş, meclis üyelerinin
e leştirile ri üzerine  “41 yılda
İZTO’da ne yaptın” diye soran Salih
Özçiftçi’ye “bizler hizmet kuruluşla-
rıyız, üyelerimize verdiğimiz hiz-
metleri bir yere yazdıramayız.  İzto
bu kentte yalnız değil başka odalar
da var. Diğer odalara bakarsanız
İzto’nun nerede olduğunu belki
malzeme yapabilirsiniz” dedi. 
Demirtaş, 21 yıl görev yaptıktan
sonra yeniden aday olmasını eleşti-
renlere , Aziz Kocaoğlu ve
Süleyman Demirel’i örnek göstere-
rek, şunları söyledi: “Deneyim söz
konusu. Aziz Kocaoğlu ikinci dönem
yaptı mı, üçüncü dönem de destek
verecek misiniz? Kaç olacak 15 yıl.
EXPO projesine ilk önce 2000’de
aday olduk gerçekleşmedi; 2015’e
yine aday olduk. 1985 yılında ben
yeni meclis üyesiydim üniversitenin
kurulmasını konuşuyorduk ama
2005 yılında kurduk. Bir şeyler
yapmaya çalışırsanız bu süreler
yetmiyor. Bu projeler zaman alıyor.
Takdir tabiki meslektaşlarındır.
Deneyim ve katkısının olacağını
kabul etmek gerekiyor. Demirel bile
altı defa gitti yedi defa geldi ama ben
hiç gitmedim buradayım” dedi.

Demirtaş kaybederse Amerika’ya yerleşecekOTOMOTİV SEKTÖRÜ İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI OLDU

T -  Bank Başekonomisti Dr. M.Veyis  Fertekligil,
bu veriler doğrultusunda şu açıklamaları yaptı:
“Dış ticaret açığındaki bu daralmanın Aralık ayı
cari açığını da olumlu e tkilemesi beklenebilir ve
yıllık cari açığın da 50 milyar dolara doğru gerile-
mesi mümkün olabilir. Ancak 2013 yılında büyüme
hızının yükselmesi olas ılığı ve  enerji fiyatlarında-
ki artışın sürmesi gerek dış ticaret açığında gerek
cari açıkta yükselme riskini de  beraberinde geti-
recektir.” 2012’de en büyük ihracat kaleminin
geçen yılın aynı dönemine göre  %337 artarak 16.3
milyar doları bulan kıymetli ve  yarı kıymetli taş ve
mücevherler olduğuna değinen Veyis  Fertekligil,
bu kapsamda altın ihracatının 13.3 milyar dolar
olduğuna değinerek “ancak Aralık ayında bu
kalemdeki ihracat artışının ivmesini kaybettiği
görülmekte . Bunun ABD tarafından ge tir ilen
Iran’a yönelik kıymetli maden ticaretinin s ınırlan-
ması girişimlerinin bir yansıması olduğunu san-
maktayız” dedi.  Motorlu kara taşıtları; kazan,
makina ve cihazlar; demir- çelik; e lektrikli maki-
ne ve cihazlar ile  örme giyim eşyası ihracattaki
diğer büyük kalemleri oluşturdu. İthalatta ise  en
büyük kalemi mineral yakıt ve  yağlar oluşturdu
(60.1 milyar dolar). Bu ürün grubundaki artış
%11.1 oldu. Kazan, makine ve cihazlar; demir-
çelik; e lektrikli makina- cihazlar ve  motorlu taşıt-
lar diğer önemli ithalat kalemlerini oluşturdu.
2012’de bir önceki yıla göre  tüketim malı ithalatı
%10.1, sermaye malı ithalatı %9 azalırken, ara
malı ithalatı %1 artış gösterdi.


