İTALYA

NOTLAR

Nüfus: 59,7 milyon
2017 ekonomik büyüme tahmini (IMF): %0,9
İşsizlik oranı: %12
GSYİH Dağılımı
Tarım (%2,2)
Sanayi
(%23,6)
Hizmetler
(%74,2)

Genel Ekonomik Görünüm
İtalya, Avrupa’nın en büyük 4. ekonomisi
Kişi başı milli gelir: 35.607 ABD Doları

Türkiye-İtalya Dış Ticaret Verileri
(Ekonomi Bakanlığı, 2016)
Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı:
7,6 milyar ABD Doları
İhraç edilen başlıca ürünler:
Otomobil, motorlu taşıtlar, kabuklu meyveler,
kara taşıtları için aksam ve parçaları, demir - çelik.
Türkiye’nin İtalya’dan ithalatı:
10,2 milyar ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler:
Kara taşıtları için aksam ve parçaları, petrol
yağları, dizel, yarı dizel motorlar, motorlu
taşıtlar.
Ticaret hacmi:
17,8 milyar ABD Doları

Aile şirketlerinin bir araya geldiği orta ve
büyük ölçekli firmaların oluşturduğu
ekonomik yapıda imalat sektörü gelişmiş
boyuttadır.

Ticaret dengesi:
2,6 milyar ABD Doları (İtalya lehine)

İmalat sanayinde başlıca sektörler:

Özellikle Kuzey İtalya’da, çok sayıda küçük
ölçekli Türk işletmesi faaliyet gösteriyor.

Otomotiv, gemi inşası, kimyasallar, mobilya,
giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda,
seramik ve makine.
Ülkede 200’den fazla sanayi bölgesi
mevcuttur.

Dış Ticaret
İhracatta başlıca ürünler:
Makine ve aksamları, karayolu taşıtları,
elektrikli cihazlar, ilaç ve yan sanayi ürünleri,
plastik ürünler.
İthalatta başlıca ürünler:
Mineral yakıtlar, makine ve aksamları,
karayolu taşıtları, elektrikli cihazlar, ilaç ve
yan sanayi ürünleri.
İhracatta ilk 5 ülke:
Almanya, Fransa, ABD, İngiltere, İspanya
İthalatta ilk 5 ülke:
Almanya, Fransa, Çin, Hollanda, İspanya

Türkiye-İtalya Ekonomik İlişkileri

İtalya, Türkiye’deki en büyük 5’nci yatırımcı
konumunda olan ülke.
Türkiye’de İtalyan menşeili doğrudan yabancı
yatırım tutarı: 2,9 milyar Avro.
Türkiye’deki İtalyan sermayeli şirket sayısı:
1.330
İtalya’daki Türk menşeili doğrudan yatırım tutarı:
248 milyon ABD Doları
İtalya’da yaşayan 35.000 Türk kökenli
vatandaş mevcuttur.
2015 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İtalyan
turist sayısı: 507.897
İtalya, Türkiye’nin Almanya ve Rusya’dan
sonraki en büyük 3. ticaret ortağıdır.
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İtalya - Yabancı Yatırımlar

Potansiyel Fırsatlar

İtalya’daki Yabancı Yatırımlar - Inflows

Dünya Bankası 2016 İş Ortamı Raporu’nda İş
Yapma Kolaylığı Endeksi’ne göre İtalya, 189
ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor.

2015 yılında, İtalya’ya gelen uluslararası
yabancı yatırım azalarak 20 milyar ABD
Dolarına gerilemiştir.
İtalya’nın küresel uluslararası yabancı
yatırımdan aldığı pay %1,7 düzeyindedir.
2015 yılında İtalya’da uluslararası yabancı
yatırım stoku 335 milyar ABD Dolarıdır.
Bu değer ile İtalya, küresel stok içerisinde %1,3
pay almakta ve 18. sırada bulunmaktadır
(Türkiye’nin sıralamadaki yeri: 20).
İtalya’daki Yabancı Yatırımlar
(2015 yılı verileri ile):
Lüksemburg - Hollanda - Fransa İngiltere - Almanya
İtalya’nın Yabancı Yatırımları – Outflows

İtalyan firmaların imalat sanayiinde gerçekleştirdikleri yurtdışındaki yatırımlar; motorlu
araçlar, elektrikli makinalar ve rafine petrol
ürünleri alanında yoğunlaşıyor.
Yabancıların İtalya’da yaptıkları yatırımlar
arasında ilk sırada rafine petrol ürünleri,
moda ve makine sektörleri geliyor.
Motorlu araçlar sektörü, dizayn, teknoloji ve
avangard AR-GE merkezleri, İtalya’yı diğer
ülkelerden ayrıştırıyor.
Otomotiv sektörü sürekli büyümekte.
Havacılık sanayisinde İtalya’nın hakimiyeti söz
konusu. Helikopter üretiminde öncü olan
İtalya, aynı zamanda uluslararası uzay
istasyonunun inşaası projesinin de ortağı.

Potansiyel yatırım ve işbirliği
fırsatları:
-Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda

2015 yılında, İtalya’dan çıkan uluslararası

işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmalarının

yabancı yatırım bir önceki seneye kıyasla 1

işbirliğine açıktır.

milyar ABD Doları artarak, 28 milyar ABD
Dolarına yükselmiştir.
İtalya’nın küresel uluslararası yabancı yatırımdan çıkışlarından aldığı pay %1,9 düzeyindedir.

-Ayrıca ambalaj, madencilik, mobilya,
otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik
sistemleri, mücevherat, haberleşme,
mühendislik, lojistik, metal işleme alanlarında
işbirliği potansiyeli oldukça yüksektir.

2015 yılında İtalya’dan çıkan uluslararası
yabancı yatırım stoku 467 milyar ABD
Dolarıdır.
Bu değer ile İtalya, küresel stok içerisinde %1,9
pay almakta ve 16. sırada bulunmaktadır.
x

