
Ticaret Rakkamları Artıyor

There are no translations available.

Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşen ticaret rakamlarında her yıl önemli bir artış izleniyor.
2008 yılı ilk 8 ayında İtalya’ya olan ihracat, 2007 yılı 

aynı dönemi ihracatı olan 4,7 milyar dolardan yüzde 24’lük bir artışla 6,5 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde ithalat 5,8 milyar dolardan 8,2 milyar dolara yükselerek, yüzde 26 oranında arttı.
2008 yılı ilk 8 ayı toplam ticareti ise 2007 yılı aynı döneme oranla yüzde 25 artarak 17,4 milyar
dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin İtalya’ya ihraç ettiği ürünler arasında kara ulaşım araçları,
tekstil elyafı ve mamülleri, taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler, giyim eşyası ve
aksesuarları, sebze-meyve, demir, çelik gibi ürünler geliyor. Türkiye’nin İtalya’dan ithal ettiği
ürünler arasında ise makine ve cihazlar, kara ulaşım araçları, tekstil elyafı, enerji makineleri,
vitaminler, plastik mamulleri bulunuyor.

  

Türkiye'deki İtalyan sermayeli firmaların sayısı 600’e ulaşıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren
İtalyan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında ise, hizmetler ve imalat sanayinin ön sırada
geldiği dikkat çekiyor. İmalat sanayinde ağırlıklı olarak gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler,
elektrik-elektronik, makina imalat, mobilyada yoğunlaşan İtalyan şirketlerin, hizmetler
sektöründe ise ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı alt sektörlerinde
yoğunlaştıkları görülüyor.

  

2008-2009 yılı gündemi yoğun 
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İlki 2004 yılında düzenlenen Türk-İtalyan Forumu(İTATÜRK-FORUM)’nun beşincisi 4-5 Kasım
2008 tarihlerinde Roma’da gerçekleşiyor. Her iki taraftan işadamları, akademisyenleri,
siyasetçileri ve basın mensuplarını bir araya getiren Forum, diyalog ve eylem platformu olarak
büyük ilgi görürken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve AB sürecine büyük katkı
sağlıyor.

  

Bu arada İtalya’da yer alan İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (CONFINDUSTRIA) da
Türkiye’nin İtalya’da gerçekleştirdiği çalışmalara destek veriyor ve bir bakıma Türk-İtalyan İş
Konseyi’nin Türkiye’deki gibi temsil edilmesini sağlıyor. Konseyin ilk etkinliği, DEİK/Türk -İtalya
İş Konseyi ICE iş birliğinde 18 Kasım 2008 tarihinde Emilia Romagna Bölgesi İş adamları ile
ortak toplantı olacak. 16 büyük İtalyan firmasının yeni ortak arayışı içinde olmasından yola
çıkılarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan toplantıya yaklaşık 70 İtalyan firma katılacak. 2008 yılı
aralık ayında ise turizm yatırımında iş birliği kurulmasına yönelik turizm ve emlak sektöründen
temsilcilerin de yer alacağı iş konseyi toplantısının düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, 2009 yılı
içerisinde İstanbul’da Türk-İtalyan İş Zirvesi ve Milano’da Yatırım Konferansı düzenlenmesi
planlanıyor. Bu toplantılar sayesinde finans, sanayi ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren
firmaların İtalya’ya olan ilgisinin arttığını kaydediliyor.

  

Öte yandan, İtalya Avrupa ülkeleri ile yapacağı zirve toplantılarına ilk Türkiye ile başlıyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin başkanlık edecekleri
“İtalya-Türkiye Hükümetler Arası Zirve” 12 Kasım tarihinde İzmir’de gerçekleşecek.
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