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Bu raporda Türkiye’de yerleşik iş makineleri sektöründeki firmalar için ihracat potansiyeli açısın-
dan yüksek potansiyele sahip olan İtalya’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda raporda ön-
celikle İtalya’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklanacak, daha sonra 
İtalya’daki iş makineleri sektörü 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 % 1 olarak, 2019 yılında ise %0.3 olarak gerçekleşmiştir. 
Ülkenin, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan büyüme tahmini 2020 yılı için %0,8’dir. 

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 en büyük 10. ithalatçı ülkesi olarak listelenmiştir. 2018 yılında 
da en çok ithalatı Almanya, Fransa, Çin, Hollanda, İspanya ve Belçika’dan yapmıştır. 2018 yılında da 510 milyar dolar 
değerindeki ithalatla yine dünyanın en büyük 10. İthalatçı ülkesi olmuştur.  Ülkenin temel ithalat ürünleri araba, ham 
petrol, paketli ilaçlar, petrol gazı, araç parçaları; temel ihracat ürünleri ise paketli ilaçlar, arabalar, rafine petrol, araç 

1. İtalya’nın Ekonomik Görünümü
GSYİH (milyar Dolar) 1.819
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Almanya, Fransa, ABD, İspanya, Çin, Hollanda

Dozlandırılmış ilaçlar; Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; Petrol yağları ve
bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, kara taşıtları için aksam parçaları

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; Ham petrol; Petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

Nüfus milyon

Nüfus artış hızı (%)

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

İhracat (milyar Dolar)-nominal

İthalat (milyar Dolar)-nominal

Başlıca ticaret ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Başlıca ihracat kalemleri

Tablo 1: İtalya Ekonomik Görünüm (Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı)
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parçaları ve valflerdir.

İtalya’nın ekonomik durumuna daha yakından bakılacak olursa, İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (ISTAT) 
değerlendirmesine göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, zincirleme 
hacim endeksi kullanılarak oluşturulmuş GSYH, önceki çeyreğe göre %0,3 oranında azalmıştır. 

Gözlemlenen bu değişik özellikle son çeyrekte, sanayi, balıkçılık, ormancılıkta katma değerin azalması ve hizmetlerde 
yaşanan büyük bir durağanlığın sonucudur. Talep yönünden incelediğimizde ise, yurt içi bileşenin (stoklardaki değişim) 
olumsuz ve net ihracat bileşeninin olumlu bir katkısı olduğu görülmektedir. 

İtalya ekonomisi, Avrupa Komisyonu 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu’na göre, 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. 

Özel tüketimin, düşük petrol fiyatları dolayısıyla reel harcanabilir gelirdeki artışın da yardımıyla GSYH büyümesini 
desteklemesi, buna karşın, ticari yatırımların 2020 sonunda keskin bir şekilde yavaşlaması ve 2021’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. 

2019 yılı sonu, 2020 yılı başı gibi bütün dünyayı etkisi altına alan, Korona Virüsü olarak da bilinen Covid-19 salgınının 
İtalyan ekonomisini de olumsuz etkileyeceği ve bu etkilerin kolaylıkla geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Avrupa’da 
Covid-19 salgınının en şiddetli görüldüğü yer olan İtalya’da 222.000’in üstünde vaka görülmüş, 31.000’den fazla ölüm 
gerçekleşmiştir. Mart ayında tüm ülkede uygulanmaya başlanan karantina önlemleriyle birlikte İtalyan ekonomisi de 
yavaşlama eğilimine girmiştir. Covid-19 etkisiyle İtalya’nın GSYH büyümesinin 2020 yılı sonunda -%8.3; 2021 yılı sonunda 
ise %5.9 olması beklenmektedir. Ayrıca bazı değerlendirmelere göre Covid-19 salgını sebebiyle buı ülkede resesyon 
gözlemlenmektedir. Bunun ise düşük özel tüketim, düşük istihdam artışı, artan tüketici fiyat enflasyonu, düşük hane 
halkı harcanabilir gelirine yola açacağı düşünülmektedir. İç ve dış talep büyümesi zayıfladığından ticari yatırımların 
yavaşlayacağı değerlendirilmektedir. 

2019 yılı ilk çeyreğinden beri ülkede özel tüketim yavaşlamaktadır ve hane halkı tasarruf oranı artmaktadır. 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.
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2. İtalya için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
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. İtalya aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

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 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

İTALYA İşletme İçin Orta Risk A2

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: İtalya Ülke Risk Değerlendirmeleri

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.
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3. İtalya Otomotiv ve Ağır İş Makineleri Sektörü
Otomotiv sanayii, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayii kollarıyla, ülke 
ekonomisindeki öncü sektörlerden biridir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik-
elektronik gibi sanayi dallarının itici gücü olması nedeniyle ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Ulaştırma ve tarım sektörlerinin gereksinim duyduğu her çeşit motorlu araç buradan sağlanırken, sektör, 
kendi bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi, 
servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörleriyle de yakından ilişkilidir. Birçok sektörün lokomotifi olan bu dev sektörde 
son yıllarda, küreselleşme, değişen pazar ve artan rekabet nedeniyle gerçekleşen şirketler arası birleşmeler ve satın 
almalar sonucunda üretici firma sayısının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır 
ancak bu yükselişi düşüş takip etmiştir. 2018 yılında üretim bir önceki yıla kıyasla %0,93 oranında düşmüştür. 2018-2019 
arasında da %1,01 gibi bir artış yaşanmasına rağmen 2017’deki tepe noktasına ulaşılamamıştır. 

Tablo 3: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 (Kaynak: OICA)
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Bu tabloda yer alan bilgiler İtalya’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

İTALYA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

67

51

112

118

1

89,5

72,56

45

66,32

100
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Kredi Alma
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Tablo 2: İtalya Özelinde Belli Kriterlerle Notlandırma ve Puanlaması
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Toplam Üretim 2018 2019 Değişim 18/19 

52.656.826

18.604.079

17.424.475

3.658.461

3.423.143

1.102.036

96.869.020

49.266.873

17.735.151

16.783.398

3.576.931

3.319.361

1.105.147

91.786.861

%-6,4

%-4,7

%-3,7

%-2,2

%-3,0

%0,3

%-5,2

Asya - Okyanusya

Avrupa Birliği (27)

Kuzey Amerika

Diğer Avrupa

Afrika

Güney Amerika

Toplam

Tablo 4: Bölgeler Bazında Toplam Üretim

Dünyada ticari araç üretimi ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 düşerek 20 milyon 504 bin adet olarak 
gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşamayan tek bölge Avrupa Birliği olmuştur.

2019 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarıdan fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede 
2019 yılında otomotiv üretimi 2018 yılına oranla yüzde -6,4 düşüş yaşanmış, toplam üretim 49 milyon 226 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölge bazında Asya-Okyanusya’dan sonra en büyük üreticiler, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. 
Geçen yıla oranla Avrupa Birliği üretimi yüzde -4,3; Kuzey Amerika üretimi yüzde -3,6 azalmıştır.

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve Güney Amerika bölgeleri 
olmasına rağmen 2018-2019 döneminde bu bölgelerde de düşüşler gerçekleşmiştir. 2019’da 3 milyon 576 bin adet 
üretim yapan Diğer Avrupa ve 3 milyon 319 bin adet üretim yapan Güney Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 
5. bölgeler olmuştur.  2019 yılında 1 milyon 105 bin otomotiv üretimi yapan Afrika’da ise geçen seneye göre yüzde 0,3 
artış gerçekleşmiştir.
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İnşaat ve üretim süreçlerinde altyapı ve otomasyon geliştirmeye odaklanılması İş makineleri pazarını büyümesini 
önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle yol yapım makineleri pazarı, yakın geçmişte, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde, 
merkezi ve eyalet hükümetlerinin üstlendiği artan yol geliştirme programları nedeniyle, önemli bir büyüme 
yaşamıştır.

Uygun maliyetli makinelere olan talep, daha düşük emisyonlar için yasal baskılar ile birlikte, inşaat ekipmanı 
üreticilerini, geleneksel hidrolik ve mekanik olanlara göre elektrikli ve hibrit araçları tercih etmeye zorlamaktadır. 

İnşaat ekipmanlarının kiralanması veya leasingi, ekipman maliyeti ve ayrıca bakım işleminin maliyeti nedeniyle 
yükselmiştir.

Maliyetin dışında, inşaat ekipmanının kiralanması ile ilgili başka faydalar da vardır. Kiralama şirketleri, kiraya dahil 
olan gerekli profesyonel makine operatörleri ve sürücülerle birlikte makineleri sağlar. Kısa süreli inşaat uygulamaları 
için, bir makine kiralamak inşaat müteahhitleri arasında bir satın alımdan daha fazla tercih edilir, çünkü kiralama, 
makinenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

İnşaat sektörü günden güne daha akıllı hale gelmektedir. Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve otomasyon, gelişimi 
ilerletmekte ve inşaat projeleri üzerinde önemli bir etki bırakmaktadır. Ek olarak, inşaat makinelerini kiralayan 

Avrupa iş makineleri sektörü ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %2 büyüme göstermiştir. Avrupa pazarında önemli yeri olan 
Almanya ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %4 küçülürken, İngiltere %5, Fransa ise %11 oranında küçülmüştür. Rusya’da ise 
pazar %41 oranında büyüme göstermiştir. Yine ilk çeyrekte ağır iş makineler. grubunun satışları, mini grubunun satış 
oranlarına göre %4 oranında büyüme kaydetmiştir. Fakat mini grubunda göze çarpan olumlu gelişme ise mini lastikli 
yükleyicinin ve skid- steer loader’ın %14 oranında büyüme kaydetmesidir. Kazıcı yükleyici pazarı %22, dozer pazarı %17, 
lastikli yükleyici %14, motor greyder pazarı ise %3 oranında büyümüştür.

Küresel inşaat makineleri pazarının 2019-2024 tahmin döneminde% 7.58’lik bir CAGR(yıllık bileşik büyüme oranı)  
kaydetmesi beklenmektedir. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;

İtalya
5%

Hollanda
4%

Diğerleri
32%

Almanya
22%

Fransa
17%

İngiltere
14%

Rusya
6%

2018 YILININ

İLK ÇEYREĞİNDE

AVRUPA

İŞ MAKİNELERİ

PAZARININ

ÜLKE BAZINDA

DAĞILIM

ORANLARI

Şekil 2: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde Avrupa İş Makineleri Pazarının Ülke Bazında Dağılım Oranları
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şirketler de gelişmiş inşaat makinelerine olan artan taleple başa çıkmak ve eskileri yeni veya yükseltilmiş makine 
filosu ile değiştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya hazırlanmaktadırlar.

2017 yılında, İtalya’da iş makineleri pazarı %15 artarak 12.766 adet makine satışına ulaşmıştır. Aynı zamanda bu pazardaki 
artış 2014’ten bu yana büyümenin devam etmesiyle pazardaki toparlanmanın da bir teyidi niteliğindedir. Bununla 
birlikte, bu büyümenin büyük bir kısmı 2017 yılında sabit kalan inşaat sektöründen kaynaklanmamıştır; yatırımda 
%0.1 ve üretimde sadece %0.1 artış göstermiştir. Satılan yeni makinelerin çoğu, ekonomik kriz sırasında yurt dışına 
satılan ekipman nedeniyle azalmış olan yaşlanan ekipmanın yerini doldurmak ya da ekipman filolarını tamamlamak 
niteliğindeydi.

Unacea’dan (İtalyan inşaat makineleri üreticileri birliği derneklerine dayanarak) yapılan son anketlere göre, İtalya’nın 
hafriyat makineleri ihracatı, 2018 Eylül ayında 2.18 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda, ithalatın da 
%14.4 artışla 710 milyon € ‘ya yükseldiği görülmüştür. İnşaat sektöründeki yatırımlar da %0,5 oranında iyileşmiştir. 2018 
yılının ilk dokuz ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre %6,2 değerinde artış yaşanmıştır.

İtalyan yapımı hafriyat makineleri ve ekipmanları, %13 ile 1 milyar Euro değerinde olan yurtdışından gelen en büyük 
sipariş payını almıştır. Sonralarında ise 382 milyon Avro değerinde %0,9 artışla agrega hazırlama makineleri gelmiş; 
%0.9 düşüşle 276 milyon Avro ile sondaj; ve 211 milyon Euro olan beton %3 oranında gerilemiştir. Kule vinç ihracatı da 
%10.7 artışla 196 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. Yol yapım makineleri %3.6 düşüşle 93 milyon € ‘ya gerilemiştir.

İtalya piyasasında, inşaat ve şantiye makinesi ve teçhizat ithalatı 2017 Yılının Ocak ve eylül ayları arasında, % 14.4 artışla 
710.5 milyon Avro olmuştur. İtalya’da inşaat sektöründe devam eden toparlanma, araç ve makine pazarının gelişmesin 
önemli katkılarda bulunmuştur. 

Daha önce belirtildiği üzere Covid-19 salgını sebebiyle İtalyan ekonomisi de resesyona girmiştir. 2020’nin ilk 3 ayında 
İtalya’da toplam üretim %20 oranında düşmüştür. Tasarrufunu artırmaya çalışan hane halkının da çoğu ürüne talebi 
azalmıştır. Bu sebeplerden dolayı resesyonun etkisini hafifletmeye çalışan İtalyan Hükümeti bazı ekonomik önlemler 
almıştır.  Bunlar vergi tahsilatlarının askıya alınması ve bazı durumlarda affedilmesi, bankalara ödenecek borçların 
ertelenmesi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik ödeme kolaylıkları, KOBİ’leri için acil durum kredileri 
olarak sayılabilir. Vatandaşlarının sokağa çıkışının en aza indirmeye çalışan İtalyan Hükümeti, 4 Mayıs 2020 itibariyle 
inşaat sektöründekilerin çeşitli önlemlere ve kurallara riayet etmek kaydıyla işe başlayabileceğini duyurmuştur. 

Covid-19 salgınına rağmen İtalya inşaat sektöründe 2011-2022 yıllarında kamu finansmanının inşaat mühendisliği 
üzerindeki güçlü etkisi göz önünde bulundurularak, yılda ortalama %2,1’lik bir büyüme olacağını tahmin edilmektedir.


