
Lüks Pazarı Önem Kazanıyor

Bugün İtalya’nın Türkiye'ye olan ihracatının yüzde 75'ini sanayi ürünleri oluşturuyor. 

  

Geleneksel olarak Türkiye'ye makina ihraç eden İtalya, son dönemde İtalyan yaşam tarzını
oluşturan moda, kozmetik, ayakkabı, kuyumculuk ve mobilya sektörleri ile Türk pazarındaki
konumunu genişletmeyi hedefliyor. 

  

İtalyan Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre bunun başlıca nedeni son dört sene
içinde ekonomik açıdan çok önemli değişimler gerçekleştiren Türkiye’nin, İtalya'nın lüks
ürünlerini ithal etmeye hazır bir konuma gelmesi. 

  

Lüks ürünler arasında tekstil, mücevher, ayakkabı, ev ve aydınlatma gereçleri, gıda ürünleri,
şarap, motosiklet ve otomobil yer alıyor. 

AB’ye açılmak isteyen Türk şirketleri için önemli bir kapı İtalya ikili işbirlikleri açısından önemli
fırsatlar sunan bir ülke. Özellikle de Avrupa’ya açılmak isteyen Türk şirketleri için. 
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İtalya ile ilişkiler acente ve distribütörlük şeklinde sürdürülüyor. Vergi avantajlarından
faydalanmak için acente, şube ya da temsilcilik ofislerinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu tür
organizasyonlar İtalyan kanunlarına göre yurt dışındaki şirketin uzantısı olarak algılanıyor ve
yalnızca İtalya’da kazandıkları gelir üzerinden vergiye tabi tutuluyor. Gelir ve karların ana şirkete
transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. 

  

İtalyan hükümeti serbest girişim ve serbest ticareti teşvik ediyor. Yatırım yapmak isteyenler
içinse,  faaliyet alanı ve şirket türlerine göre yatırılması gereken minimum nominal sermaye
miktarı belirleniyor. Banka ve sigorta şirketleri ile hisse senedi, yatırım aracı kuruluşlarının AB
Direktifleri ile belirlenen kriter ve koşulları karşılaması zorunluluğu bulunuyor. Yabancı
yatırımcılar mevcut teşvik mekanizmalarından yaralanabiliyor Ancak bunun için anonim (s.p.a)
veya (s.r.l) limited şirket statüsünde örgütlenmiş olmaları gerekiyor. İtalyan pazarında başarılı
olmak isteyen Türk şirketlerinin özellikle katma değeri yüksek bir ürün sunmaları gerekiyor.
Yatırımcıların pazarı iyi tanıması da önem taşıyor. Yeni yatırımlar için bölgesel teşvikler
veriliyor. Belirli sektörlerde yerel şirketlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla KOBİ’lere
yönelik bir dizi yardım programları yürütülüyor. 

  

Bugün İtalya’da Türkiye’nin Dupont Sabancı, Sarkuysan, Baydemirler Brillant, Vestel, Sepiciler
Deri, Tekfen gibi önemli markalarının temsilcilik ofisleri bulunuyor. DEİK’ten alınan bilgilere göre
İtalya’ya ihracat yapan firmalar arasında da: Borusan, Tofaş, Tüpraş, Vestel Dış Tic., Kibar Dış
Tic., GİSAD Dış Tic., Cam Pazarlama, Oltan Gıda, Yıldızlı Fındık ve Tarım Ürünleri, İçdaş Çelik,
Beko, Türk Traktör, Petkim, Ram Dış Tic., Çolakoğlu Dış Tic., Advansa Sasa, Türk Pirelli, Ege
Dış Tic., Exsa yer alıyor. 
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