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Öncelikle İtalya’nın genel ekonomik durumu konu edinilecektir. Daha sonra İtalya’daki enerji 
kullanımı ve alternatif enerjiye yaklaşım ele alınacaktır.

60,5 milyonluk nüfusuyla İtalya, Avro bölgesinin 3. büyük ekonomisi ve Avrupa’nın Almanya’dan sonra 2. büyük imalat 
merkezidir. AB, Avro Bölgesi, OECD, G7 ve G20’nin kurucu üyesi olan İtalya, Dünya Ticaret Örgütü, OSCE ve NATO gibi 
kuruluşlara da üyedir.

İtalya’nın reel GSYH büyüme oranı 2017 yılında %1,6, 2018 yılında ise %1 olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin, Avrupa 
Komisyonu tarafından açıklanan büyüme tahmini 2019 yılı için %0,2 (Avro Bölgesi için 1,3), 2020 yılı içinse %0,8’dir. 
OECD’nin İtalya için 2019 büyüme tahmini ise %0,9’dur.

Dünya Bankasının İtalya raporuna göre 2017 yılında mal ve hizmet ithalatı İtalya’nın GSYH’sinin %28,22’sini, yıllık 
büyüme oranının %5,33’ünü, ihracat ise GSYH’sinin %31,30’unu, yıllık büyüme oranının %5,45’ini oluşturmuştur.

İtalya, 2017 yılında en çok ithalatı Almanya, Doğu Asya ve Pasifik, Fransa, Çin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan yapmıştır. 
2017 yılında 441 milyar dolar değerinde ithalatla dünyanın 10.en büyük ithalatçı ülkesidir. Ülkenin temel ithalat ürünleri 
araba, ham petrol, paketli ilaçlar, petrol gazı, araç parçaları; temel ihracat ürünleri ise paketli ilaçlar, arabalar, rafine 
petrol, araç parçaları ve valflerdir.

İtalya’nın 2018 yılındaki ekonomik durumuna daha yakından bakılacak olursa, İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün 
(ISTAT) 31 Ocak 2019 tarihli değerlendirmesine göre 2018 yılının dördüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış, zincirleme hacim endeksi kullanılarak oluşturulmuş GSYH, önceki çeyreğe göre %0,2 oranında azalırken, 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,1 oranında artmıştır.

Son çeyrekte gözlemlenen bu değişiklik, sanayi, ormancılık ve balıkçılıkta katma değerin azalması ve hizmetlerdeki 
büyük durağanlığın sonucudur. Talep yönünden, yurt içi bileşenin (stoklardaki değişim) olumsuz ve net ihracat 
bileşeninin olumlu bir katkısı olmuştur.

Avrupa Komisyonu 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu’na göre İtalya ekonomisi, Avro bölgesinde yaşanan durgunlukla 
2018’in başlarında ivme kaybetmeye başlamış ve yılın ikinci yarısında daralma sürecine girmiştir. Reel GSYH, 2018’in 
son üç ayında, bir önceki çeyrekte görülen %0,1’lik bir gerileyişin ardından %0,2’ye düşmüştür. Başlangıçtaki durgunluk 
büyük ölçüde daha az dinamik bir dünya ticaretinden kaynaklanırken, ekonomik faaliyetlerin son dönemlerdeki 
yavaşlaması hükümetin politik tutumu ve artan finansman maliyetleriyle ilgili belirsizliğin artması nedeniyle, yatırımlar 
başta olmak üzere yurt içi talepteki durgunluğa bağlı olmuştur. Ekonomideki duyarlılığın düşüşünün sürmesi ve 
imalat sektöründe devam eden zayıflamanın, yakın vadede olumsuz etki yaratacağı ve ekonomik faaliyetin 2019 yılının 
ilk yarısında güçsüz kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.

2019 yılında, yıllık reel GSYH büyümesinin, sonbahar tahmininde beklenenden oldukça düşük bir oran olan %0,2 
seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2018’de tahmin edilenden daha yoğun bir çevrimsel durgunluk, 
küresel ve iç politika belirsizliği ve firmaların daha az elverişli yatırım perspektifi ile şiddetlenmiştir. Ayrıca, önemli 
ticaret ortaklarının daha belirgin görünen durgunluğu, İtalya’nın üretim çıktısını olumsuz etkileyecektir. Aralık 

1. İtalya’nın Ekonomik Panoraması
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2018’deki bütçe revizyonunun ardından kamusal ödemeler azalmıştır, ancak bir yıl öncesine kıyasla hala çok daha 
yüksektir. 2020’de, büyümenin %0,8’e yükselmesi beklenmektedir.Özel tüketimin, düşük petrol fiyatları dolayısıyla 
reel harcanabilir gelirdeki artışın da yardımıyla GSYH büyümesini desteklemesi, buna karşın, ticari yatırımların 2019’da 
keskin bir şekilde yavaşlaması ve 2020’de bu yavaşlamanın devam etmesi beklenmektedir. 2018’in ilk yarısında 
gerçekleşen gerilemenin ardından, ihracatın toparlandığı ve tahmin döneminde dış talebin hızına yakın bir oranda 
genişleyeceği tahmin edilmektedir. Yavaşlayan yatırımın ithalat büyümesinin etkisini azaltması beklenirken, net 
ihracatın GSYH büyümesine katkısının marjinal olacağı tahmin ediliyor. Büyüme görünümü yüksek belirsizliğin 
etkisinde kalıyor. Beklenenden daha zayıf bir küresel ekonomi ve artan politika belirsizliğinin özel sektörün duyarlılık 
ve finansman koşullarına etkisi, daha uzun süren bir düşüşe yol açabilir.

OECD Kasım 2018 Ekonomik Tahminlerine göre ise İtalya’nın GSYH büyümesinin 2019 ve 2020 yıllarında %0,9 olacağı 
öngörülmektedir. Özel tüketim, düşük istihdam artışı ve artan tüketici fiyat enflasyonunun hane halkı harcanabilir 
gelirini azaltacağı ve bu genişleyici maliye politikasının olumlu etkisini dengeleyeceği için ılımlı bir düzeyde 
gerçekleşecektir. İç ve dış talep büyümesi zayıfladığından ticari yatırımlar yavaşlayacaktır.

Ülkede özel tüketim yavaşlamaktadır ve hane halkı tasarruf oranı artmıştır. Enerji fiyatları, özel sektör ücret artışının 
üzerine çıkan ve hane halkı satın alma gücünü azaltan tüketici fiyat enflasyonunu artırmıştır. Dış talebin yavaşlaması 
ve küresel ticaret düzenlemelerine ilişkin belirsizlik ihracatı etkilemiştir. Konut yatırımları henüz toparlanma 
gösterememiştir, ancak konut kredilerine olan talep artmış ve konut fiyatlarındaki düşüş durmuştur.

Birçok yerel kamu hizmeti gibi, girişin hala kısıtlı olduğu sektörlerde rekabeti artırmaya yönelik reformlar, işletme 
dinamizmini artıracak ve kullanıcılara daha iyi hizmetler sağlayacaktır.

Belirsizlik ve yüksek faiz oranları, hane halkı ve firmaların tüketim ve yatırım eğilimini azaltacak ve mali genişlemenin 
ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini azaltacaktır. İtalya’nın ana ticaret ortaklarının büyümelerinin yavaşlaması, 
ihracatın büyümesini engelleyecektir. Yatırım alanındaki toparlanma, ılımlı olsa da, ithalat büyümesini desteklemeye 
devam edecektir.

Finansal piyasalardaki çalkantı, hane halkı ve firmalar için borçlanma maliyetlerindeki artışı hızlandıracak, piyasalara 
duyulan güveni azaltacak ve yatırım ve tüketim büyümesini düşürecektir. Devlet tahvili getirilerindeki sürekli bir artış, 
bankaların bilançolarına ve sermaye oranlarına zarar verecek ve bu da verilen kredi miktarını azaltacaktır. Korumacılığın 
şiddetlenmesi uluslararası ticarete zarar verecek, ihracat artışını azaltacak ve firmaları, yatırım planlarında kesinti 
yapmaya yöneltecektir. Düşük enerji fiyatları hane halkının satın alma gücünü ve özel tüketimini artıracaktır.

Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Aynı zamanda “Eules Hermes” notlandırma mercii tarafından sağlanan bilgilere de bu bölümde ülke 
özelinde olmak üzere yer verilecektir. İtalya aşağıdaki belirlenen kriterlerde incelenmiştir:

2. İtalya Özelinde Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
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İtalya için Genel Risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

İtalya özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde edinilen 
bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

İTALYA İşletme İçin Orta Risk A2

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: İtalya Ülke Risk Değerlendirmeleri

İTALYA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

67

51

112

118

1

89,5

72,56

45

66,32

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 1: İtalya Özelinde Belli Kriterlerle Notlandırma ve Puanlaması

Bu tabloda yer alan bilgiler İtalya’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

İtalya AB kurucu üyelerinden biridir ve 1952 yılından beri Avrupa Birliği’nde yer almaktadır. Avrupa Birliği yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı konusunda öncü bir rol üstlenmiştir. Ana hatları ile Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji 
kaynakları ile yaklaşımı aşağıdaki gibi özetlenebilir.

3. İtalya’nın Enerji Kullanımı ve
    Alternatif Enerji Kullanımına Yaklaşımı

İtalya için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1995-2001 Yılları Arasında
Sağlanan Yıllık Büyüme Oranları

2001-2010 Yılları Arasında
Sağlanması Gereken Yıllık Büyüme Oranları

%37.9

%36.6

%9.8

%3.9

%3.6

%9.8

%31.2

%27.2

%4.7

%10.3

Rüzgar

Fotovoltaik (PV)

Güneş Termal

Jeotermal

%0.9 %1Hidrolik

Biyokütle

Tablo 2: Bu Amaçlara Ulaşabilmesi için Gerekli Olan Yıllık Büyüme Oranları

Enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak ve çeşitliliği korumak

2010 yılına kadar elektrik tüketiminin %22.1’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak

2010 yılına kadar bina ısıtma-soğutma ve diğer evsel kullanımlar sonucunda tüketilen enerji miktarını %22 civarında 
azaltmak

2010 yılına kadar ulaşım sektöründe kullanılan yakıtlar içerisinde biyoyakıt payını %5.75’e çıkarmaktır.

2010 yılına kadar enerji tüketiminin %12’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak

Yürüttüğü politikalar sayesinde 2010 yılı hedeflerine yakın görülen Avrupa Birliği, enerji sektöründeki yenilenebilir 
enerji payını 2020 yılında %20’ye, 2040 yılında ise %50’ye çıkarmayı hedeflemektedir.

Ayrıca 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji payını, elektrik sektöründe %33’e, ısıtma-soğutma sektöründe ise %25’e 
çıkarmakta Avrupa Birliği’nin hedefleri arasındadır. Bu hedeflerin getirilerinin ise şöyle olması beklenmektedir.

2020 yılına kadar CO2 emisyonunun 1990 yılı rakamlarına göre %17.6 oranında azalacak,

2001-2020 yılları arasında yenilenebilir enerji sektörüne 443 milyar avroluk yatırım yapılacak,

Petrol maliyetinde yaklaşık olarak 115.8 milyar avroluk azalma sağlanacak,

2,023,000 kişiye iş sağlanacaktır.

Avrupa Birliği enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, kaynakların sürdürülebilirliğini garanti altına almak, iklim değişikliği 
sorununu çözmek, enerji üretimi ve tüketimini sınırlanmalarını ortadan kaldırmak, endüstriyel gelişme, bölgesel 
gelişme ve istihdam sağlamak amaçlarıyla 1990-2004 yılları arasında enerji politikaları içerisinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarına öncelik vermiş ve bu sayede yenilenebilir enerji teknolojisi alanında sağlanan gelişmelerle dünya lideri 
olmuştur. Yenilenebilir enerji yeniliklere açık bir sektör oluşturmuş, Avrupa’da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve 
200,000 kişiye iş sağlamıştır.

Avrupa Birliği politikalarının çerçevesini oluşturan direktifler ve hedefleri ise şöyledir,
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Enerji Dengesi

69.66 milyar m³ 1,150.71 m³ 854.66 m³İthalat

Doğal Gaz Metreküp İtalya Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

5.55 milyar m³ 91.68 m³ 456.91 m³Üretim

271.80 milyon m³ 4.49 m³ 399.02 m³İhracat

75.15 milyar m³ 1,241.40 m³ 904.00 m³Tüketim

Tablo 3: İtalya’nın Enerji Dengesi

Elektrik Toplam İtalya Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

Ham Petrol Varil İtalya Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

239.50 milyar kWh

275.30 milyar kWh

43.18 milyar kWh

6.16 milyar kWh

4,848.30 kWh

4,547.65 kWh

713.29 kWh

101.67 kWh

5,514.73 kWh

5,929.23 kWh

730.42 kWh

708.32 kWh

Tüketim

Üretim

İthalat

İhracat

İhracat 13,790.00 bbl 0.000 bbl 0.004 bbl

77,530.00 bbl 0.001 bbl 0.005 bblÜretim

1.34 m bbl 0.022 bbl 0.020 bblİthalat

İtalya dünyadaki en büyük net enerji ithalatçılarından biri ve AB’deki en büyük üçüncü enerji tüketicisidir. Enerji 
tüketiminde ise petrol ve doğal gaz toplam tüketimin %78’ine eşittir. Kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
olan talep her iki ürün için de %9 seviyesindedir. İtalya diğer AB ülkelerinde olduğu gibi enerji arzı güvenliği ve arz 
çeşitlendirmesi sorunları yaşamaktadır. Fakat yerli enerji kaynaklarının sınırlı olması ve tüketimini karşılayabilmek için 
petrol, doğal gaz ve elektrik ithalatına bağımlı olması sonucu sorunlar artmaktadır. Bu durum enerji kaynaklarının 
ve arzının çeşitlendirilmesi konusunda yeni politikalar üretilmesine yol açmakta ve yenilenebilir enerji yatırımlarının 
önündeki bürokratik engellerin kaldırılması çalışmalarını teşvik etmektedir. Son yıllardaki enerji politikaları kapsamında 
doğal gaz ve elektrik piyasalarının özelleştirilmesine de yer verilmiştir; ancak kamuya ait firmaların piyasadaki 
hâkimiyeti devam etmektedir. Petrol ve doğal gaz ithalatının büyük bölümü Ulusal Hidrokarbon Kurumu (Ente 
Nazionale Idrocarburi - ENI) tarafından kontrol edilen uluslararası boru hatları yoluyla sağlanmaktadır. İtalya’da yıllık 3.5 
ton petrole eşdeğer kişi başına enerji tüketimi gerçekleştirilmektedir. Bu rakam diğer büyük AB ekonomilerine göre 
düşüktür (Fransa 4.4 ton, Almanya 4.2 ton, İngiltere 3.5 ton). Bu durum İtalya’nın hem daha az enerji tüketimine imkân 
veren bir iklime sahip olmasından hem de AB’deki en yüksek enerji vergilerinin (benzin %76, mazot %70) uygulandığı 
ülke olmasından kaynaklanmaktadır.

İtalya’nın enerji dengesindeki en önemli ölçü birimi yılda toplam 293,50 milyar kWh elektrik tüketimidir. Kişi başına 
düşen ortalama rakam ise 4.848 kWh’dir.
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Karbon Ayak İzi

Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi

CO2 emisyonu - 2014 İtalya Kişi Başı AB’ye Kıyasla Kişi Başı

Diğer kaynaklar 10.67 m t 0.18 t 0.14 t

320.41 m t

143.98 m t

116.13 m t 

49.62 m t

5.29 t

2.38 t

1.92 t

0.82 t

5.39 t

2.23 t

1.31 t

1.72 t

Toplam

Dizel + benzin

Doğal Gaz

Kömür

Tablo 4: İtalya’nın Karbon Ayak İzi

Şekil 2: İtalya’nın 1979’dan 2014’e kadar Karbondiyoksit (CO2) emisyonlarının milyon ton cinsinden gelişimi

100

200

300

400

500

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Enerji kaynağı İtalya Toplamı

Toplam Üretim
Kapasitesi 1,000.39 bn kWh

540.21 bn kWh

0.00 kWh

140.05 bn kWh

320.13 bn kWh

İtalya Yüzdesi

100,0 %

54,0 %

0,0 %

14,0 %

32,0 %

AB Yüzdesi İtalya Kişi Başı AB Kişi Başı

100,0 %

49,2 %

7,0 %

24,1 %

19,7 %

16,525.38 kWh

8,923.70 kWh

0.00 kWh

2,313.55 kWh

5,288.12 kWh

16,500.88 kWh

8,120.79 kWh

1,155.06 kWh

3,979.85 kWh

3,276.60 kWh

Fosil yakıtlar

Nükleer

Su (hidroelektrik vs)

Yenilenebilir Enerji

Tablo 5: İtalya’nın Enerji Kaynağına Göre Üretim Kapasitesi
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Yenilenebilir Enerjiler, rüzgar, güneş, biyokütle, ve jeotermal enerji kaynaklarını içerir. Bu, kendini yenileyen tüm enerji 
kaynaklarının kısa bir süreliğine veya geçici olarak erişilebilir olduğunu gösterir. 2015 yılında, yenilenebilir enerjiler 
İtalya’daki fiili toplam tüketimin yaklaşık %16.5’ini oluşturmuştur. Aşağıdaki tablo 1990’dan 2015’e kadar olan payı 
göstermektedir.

İtalya, ürettiği enerji ile kendine kısmen enerji sağlayabilmektedir. Tüm elektrik enerji üretim tesislerinin toplam 
üretimi 275 milyar kWh’dir. Bu değer İtalya’nın kendi kullanımının %94’ünü oluşturmaktadır. Geri kalan enerji ihtiyacı 
dış ülkelerden ithal edilerek karşılanmaktadır. 

İtalya, enerji kullanımına yönelik olarak 2020 2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Planı hazırlamıştır (2017). Planın 
tanıtıldığı oturumda, planın İtalyan üretim sistemini çevre açısından daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi hale 
getireceği belirtilmiştir.

Plan ile İtalya’nın enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını geriletmek ayrıca enerji tüketiminde yenilenebilir 
kaynaklarının payını artırmak hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda 110 milyar avroluk bölümü enerji verimliliği, 35 milyar avroluk bölümü yenilenebilir, 
30 milyar avroluk bölümü de altyapı yatırımları alanında olmak üzere toplamda 175 milyar avroluk yatırım 
planlanmaktadır.

Plan ülkedeki tüm kömürlü termik santrallerin de 2025 yılında devreden çıkmasını öngörmektedir.

2030 yılına kadar 5 milyon elektrikli aracın İtalya sokaklarında olması da plandaki hedefler arasında bulunmaktadır.

Elektrik üretiminde %55 yenilenebilir hedefi bulunmaktadır.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan plan, elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının 

Elektrik enerjisi için verilen üretim kapasiteleri, sadece ideal koşullar altında elde edilebilecek teorik bir değere sahiptir. 
Bu değer, tüm santrallerin, maksimum kapasitelerinin kalıcı ve tam kullanımı altında elde edilebilecek, üretilebilir enerji 
miktarını ölçmektedir. Pratik olarak bu değerleri yakalamak pek mümkün değildir, örneğin güneş ışığı kolektörleri 
bulutlu bir iklimde daha az verimlidir. Bu değerler sadece genel bir bakış ve diğer ülkelerle karşılaştırma açısından 
yararlı olabilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Şekil 3: İtalya’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
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mevcut %17.5 seviyesinden 2030 yılında %55’e çıkarılması hedefini sunmaktadır.

Bunun için ise güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin mevcut 23 Teravat-saat (TWh) seviyesinden 72 TWh’e, 
rüzgar enerjisinden üretimi 25 TWh’den, 40 TWh’e çıkarılması hedeflenmektedir. Hidroelektrik üretimi için ise 
mevcut 50 TWh düzeyi dışında bir hedef bulunmamaktadır.

İtalya hükümeti rüzgar ve güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin de önemli oranda gerilemesini öngörmektedir.

Plandaki öngörülere göre 2020-2030 arası dönemde yatırım maliyetleri güneş enerjisinden %40 ila %79, rüzgar 
enerjisinde ise %10 ila %25 arasında gerileyebilecektir.

Plan ile yenilenebilir enerji, kaynaklarının tüm enerji tüketimi içindeki payının ise %28 düzeyine yükseltilmesi 
hedeflenmektedir.


