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Coğrafi Konum
İtalya, Avrupa’nın güneyinden Akdeniz içlerine doğru kuzeybatı güneydoğu yönünde
uzanan bir yarımada üzerinde yer alır. Güneyinde ve batısında Akdeniz, doğusunda
Adriyatik Denizi ve kuzeyinde Alp Dağları ile çevrelenmiştir. Akdeniz’deki Sicilya ve
Sardunya adaları ile yarımada çevresindeki irili ufaklı birçok ada İtalya’ya aittir.
Kuzeyde, Lugano Gölü’nün İsviçre’de bulunan kısmında, göl kıyısında bulunan
Campione kasabası da İtalya topraklarından tamamen ayrı bir durumda olmasına
rağmen resmi olarak İtalya toprağıdır.
Siyasi ve İdari Yapı
İtalya'nın yönetim biçimi çok partili ve parlamenter demokrasi ile işleyen
cumhuriyettir. İtalya'nın politikaları bu bağlamda oluşturulur. Yürütme erki, bakanlar
kurulunun elindedir ve bu kurula ülkenin cumhurbaşkanı başkanlık eder. Yasama
organı, ulusal meclis ve bakanlar kurulu tarafından ortaklaşa yürütülür. Yargı,
yasama ve yürütme erklerinden bağımsızdır. İtalya 2 Haziran 1946'dan bu yana
demokratik cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Bunun öncesinde ülkede bulunan
kraliyet sistemi halkoylaması sonucu kaldırılmıştır. İtalyan Anayasası ise 1 Ocak 1948
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Nüfus ve İstihdam
Nüfus artışı olmasına rağmen İtalya, dünyanın en düşük doğum oranına sahip
ülkelerinden birisidir. Aslında ülkenin nüfus artışı dışarıdan gelen göçlerle
artmaktadır. Bunun yanında, İtalya Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın en yaşlı
nüfusuna sahip ülkesidir ve nüfusun yaşlanması devam edecektir. 2010- 2030
arasında çok yaşlı nüfusun (80+) % 56 artması beklenmektedir.
2019 yılında 60 milyonu geçen nüfusun 23 milyondan fazlası işgücü olarak ve
işsizlerin işgücüne oranı da %10,3 olarak tahmin edilmektedir. 2010 yılında ülkedeki
göçmenlerin toplam nüfusa oranı % 7 iken 2030 yılında ikiye katlanarak toplam nüfus

içinde %13,6’ya ulaşması beklenmektedir. Nüfusun %3,9'u tarımda, %28,3'ü
sanayide ve %67,8'i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. İtalya nitelikli ve
Eurozone ortalamasının altında düşük ücretli teknik işgücüne sahip bir ülkedir.
Temel Ekonomik Göstergeler
Avrupa’nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu
üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve
Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir.
İtalya güçlü ekonomik yapısını, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha çok aile
şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya
gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve
tüketim ürünleri kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. Büyük ölçekli firmalar
ise daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da daha çok tarım ve
turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir.
İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır
Avrupa’nın
2. Dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret fazlası
veren 5. Ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar,
mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler,
parçalar ve makineleri sayılabilir.

Genel Durum

Kaynak: Trademap-www.trademap.org
İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve
kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir.

Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan
küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belkemiğini oluşturan emek yoğun ürünler de
İtalya’nın ihracatında önemli yer tutmaktadır.
İtalya’nın ihracatında AB üyesi ülkelerinin payı 2001’den beri düşmekteyse de bu oran
halen % 50’nin üstündedir. Almanya, İtalya’nın ihracatında birinci sırada yer almaktadır.
Ülkenin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları,
otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı
metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir.
İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı % 60 civarındadır. Almanya İtalya’nın
ithalatında da birinci sırada yer almaktadır.
Tarım
Tarım sektörü GSYİH’nın %2 civarını oluşturmakta, iş gücünün de ancak %3,9 civarı
tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Kuzey bölgelerde tahıl, şeker pancarı, soya
fasulyesi, et ve süt ürünleri üretimi yaygınken, güney bölgelerde meyve-sebze,
zeytinyağı ve şarap üretimi yapılmaktadır. Güney bölgelerdeki üretim yöntemlerinin
yeteri kadar verimli olmayışı nedeniyle İtalya tarım potansiyelini yeteri kadar
kullanamamaktadır. Gıda tüketiminin bir bölümünü de ithalatla karşılayan İtalya net
gıda ithalatçısı bir ülke durumundadır. İtalya dünyada en fazla zeytin çeşidine sahip
ülkeler arasında rekoru elinde tutmakta ve 600'ün üzerinde peynir çeşidi üreten bir
ülke olarak bu konuda sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. İtalya 500 yıldır pasta
üreten dünya ülkeleri arasında liderliğini korumaktadır. Ayrıca ülke, menşe veya
üretim aşamalarında sertifikalandırılmış gıda ürünleri üretiminde de en geniş
çeşitliliğe sahip ülkeler arasında bulunmaktadır.

TÜRKİYE ile TİCARET
Genel Durum
Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelen İtalya, Türkiye’nin en
önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye’nin İtalya’ya yakın olması ve komşu
olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturması Türkiye’yi, İtalya için
önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline getirmektedir.
Avrupa Birliğinin en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan İtalya ile Türkiye
arasındaki ilişkiler birbirini tamamlar niteliktedir. Tekstil-konfeksiyon, deri, makine
imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmalarının işbirliğine son derece
açıktır. Bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi,
elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal
işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal
hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyeline sahiptir.

İhracat Rejimi
Gerek tarım gerekse sanayi ürünlerinin AB dışı ülkelere ihracatında da tamamen serbest ticaret
politikası izlenmektedir. Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın AB'nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle
birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı rekabeti
destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım teknik
zorunluluklar söz konusudur. ISO kalite normları 9000 serisi kaliteyi garantileyen ve rekabet
faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevreyi koruyan ISO 14000 serisi de aynı derecede önem
taşımaktadır.

İthalat Rejimi
AB dışı ülkelerden yapılan sanayi ürünleri ithalatında bazı istisnaların haricinde İtalya serbest ticaret
politikasını izlenmektedir. Bu istisnalardan biri, bazı ülkelerden daha önceden belirlenmiş ürünlerin
ithalatında miktar kısıtlamaları ve kontrol önlemleri uygulanmasını içermektedir. Bu tür kısıtlamalara
konu olan ürünler arasında tekstil ürünleri, eldiven, ayakkabı, porselen, cam ve seramik mamuller,
çelikten mamul ürünler, oyuncaklar, bazı kimyasal ürünler yer almaktadır. Diğer taraftan
uyuşturucular, ateşli silahlar, patlayıcılar ve cephane gibi bazı maddelerin ithalatı özel lisanslara
tabidir.

