Denizli Ekonomisindeki Gelişmeler
Denizli, ekonomik bakımdan tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin her üçünün de
dinamik bir görünüm sergilediği önemli merkezlerinden biridir.
İlde elde edilen GSYİH’ nın %60’ı ticaret ve hizmetler, %18’i tarım, %22’si sanayi
sektöründen sağlanmaktadır. Son yıllarda ihracata dayalı sanayi sektörü öne çıkmıştır. Fakat
ihracata dayalı ekonomik yapısı ve Türkiye’de uygulamaya konulan 5084 sayılı Yatırımların
ve İstihdamın Teşviki kanununun getirdiği olumsuzlukların etkisinde kalmıştır.
Sanayi Sektöründeki Gelişmeler: Kendi imkânlarıyla gelişmesi ile Türkiye’de model
olarak gösterilen Denizli, ekonomik faaliyetler bakımından iller arasında ilk 13, sanayi
bakımından ise ilk 9 il arasında yer almaktadır. Denizli sanayi, küçük, orta ve büyük ölçekli
işletmelerden oluşmaktadır. Ekonomik faaliyetler sonucu Denizli’de yaratılan katma değerin
%31’i sanayi sektöründen kaynaklanmaktadır.
Denizli sanayi incelendiğinde firmaların &45’i Dokuma, Hazır Giyim, Deri gibi emek
yoğun mallar üreten; aynı zamanda iç ve dış piyasalarda ağır rekabet içinde olan firmalardır.
Firmaların %21.4’ü metal sanayiinde, %11 kadarı metal eşya sanayiinde ve %22.6’sı ise diğer
sektörlerde üretim yapmaktadır.
Üretim yapan firmaların 343’ü 10-25, 244’ü 25-50, 114’ü 50-100 ve 179 adedi 100’den
fazla işçi istihdam eden kuruluşlardan oluşmaktadır.
2006 yılında düşük döviz kurları ve uluslararası piyasalarda ortaya çıkan aşırı rekabete
karşın Denizli’deki sanayi kuruluşları ihracatını artırmaya başlamıştır. İstanbul Sanayi Odası
tarafında 2006 yılında yapılan, “2005 yılı Türkiye’nin 1000 büyük firması” sıralamasında ilk
500 firma arasında 10, ikince 500 firma arasında 19 Denizlili firma gelmiştir.
Denizli İli İhracat ve İthalatı: İç dış ekonomik koşulların ihracat için çok olumsuz
geliştiği 2006 yılında da ihracat artışı devam etmiştir. 2006 yılında Denizli firmaları ihracatını
%15 oranında artırmışlardır. 2002 yılında 36.0 milyar $ olan Türkiye ihracatı, 2006 yılında 85
milyar $’a çıkarken, Denizlideki firmaların ihracatı 2002 yılında 680.533.000 Ş iken, 2006
yılında 1.364.753.000 $’ a ulaşmıştır.
İhracatın %66’sı Tekstil-konfeksiyon, %20’si mermer-traverten, %7’si kabl-metal,
%7’sü de gıda ve diğer maddelerden oluşmaktadır. 2006 yılında Denizli’ ye yapılan ithalat
yaklaşık %37 oranında artarak 992.058.000 $’ a ulaşmıştır.
İlimizden yapılan İhracatın %58’i Avrupa Birliği Ülkelerine, %18’i Amerika Birleşik
Devletlerine, %24’ü ise diğer ülkelere yapılmaktadır.

