
 آشنایی با ظرفیت های اقتصادی استان ونتو به مرکزیت ونیز

 آشنائی با استان ونتو:

امروز این استان .است ونیز میلیون نفر و به مرکزیت ۴.۸ حدود جمعیتی با ایتالیا ناحیه ۲۰یکی از Vèneto   ونتو 

 هایناحیه بین در سال در گردشگر ترین استان ایتالیا است. و همچنین باالترین میزان ورودثروتمندترین و صنعتی

 .دارد ایتالیا

 و استگرفته قرار آدریاتیک دریای میان در که ایتالیا ای در شمالجزیره Venezia :ایتالیایی به وِنیز

 به شهر در تردد و اندشده جدا هم از هاییکانالٔ  وسیله به هاجزیره که است کوچک هایجزیره بصورت

 .گیردمی صورت قایق وسیله

های روند. از دیدنیها گردشگر به این شهر میشهر ونیز یکی از شهرهای گردشگرپذیر جهان است و ساالنه میلیون

 مشهور مارکو سن به که مسیح حضرت حواریون از یکی دفنمرقس محل مارکو سن میدان توان بهاین شهر می

 .کرداشاره است،

تاریخی و هنری و معماری در لیست میراث جهانی یونسکو  شهر ونیز به خاطر شکل عجیب و همچنین تعدد آثار

نیز قرار گرفته که همین امر موجب شده ساالنه میلیونها نفر)بیست میلیون به طور تخمینی( از سر تا سر جهان 

 .برای دیدن این شهر زیبا به ایتالیا سفر کنند

ها نیز هست. ها و کارناوالونیز شهر جشنواره.دشمی اطالق فریولی و ونتو نام ونزیا در ایام قدیم به تمام منطقه

ی فیلم ونیز در اواخر اگوست، هر سال یکی از اتفاقات مهم دنیای فیلم و هنر است. کارناوال برای مثال جشنواره

های جهان است. این ترین کارناوالترین و قدیمیمشهور ونیز هم که در ماه فوریه در تمام شهر برپاست، از بزرگ

دیده باشید.  Eyes Wide Shutهایی که شاید درها نیز مشهور است. همان ماسکوال به کارناوال ماسککارنا

های ونیزی هم شهرت فراوان ها، کریستالغیر از ماسکاند. بههای آن فیلم را نیز هنرمندان این شهر ساختهماسک

های اطراف ونیز )مورانو و سنتی در جزیره ها را هنوز با روشاست. این کریستالشان دیدنیدارند و طرز ساخت

 .های باالسازند: ظریف وخارق العاده با قیمتبورانو( می

  

 

 



 2014تجارت ونیز با ایران در سال 

میلیارد یورو بوده است.  355میلیارد یورو و واردات آن نیز  39۸بالغ بر  ۲۰1۴کل صادرات ایتالیا به جهان در سال 

 39میلیارد یورو صادرات به اقصا نقاط جهان داشته و  5۴بالغ بر  ۲۰1۴نیز در سال استان ونتو به مرکزیت و

 میلیارد یورو نیزواردات این منطقه از کشورهای جهان بوده است.

میلیارد و پانصد میلیون یورو بوده است . استان  1میزان روابط تجاری میان ایتالیا و ایران در سال گذشته بالغ بر 

( ۲۰1۴نیز روابط تجاری خوبی را پشت سر گذاشته است. البته روابط تجاری در سال گذشته میالدی )ونیز با ایران 

 159میلیون یورو به  1۸1اندکی کاهش نشان میدهد و صادرات این منطقه به ایران از  ۲۰13نسبت به سال 

به  ۲۰13ون یورو در سال میلی 17میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات ایران به این منطقه نیز از 

 میلیون یورو کاهش یافته است. 5/13

  

 برخی از صنایع ونیز و جایگاه آن در ایتالیا:

 توریسم:

آمارها  ۲۰13این منطقه یکی از مهمترین اماکن بازدید توریست های خارجی در ایتالیا محسوب می شود. در سال 

 میلیون 13 با آلمان  و بازدید از اماکن این منطقه می باشد.میلیون نفر به این منطقه و شهر ونیز ۴۰حاکی از سفر

 .دارد قرار کننده بازدید کشورهای فهرست راس در کننده بازدید

  

 صنایع عینک سازی:

 افتابی، های عینک فریم، ساخت مانند صنایعی د رصد صنایع عینک سازی ایتالیا در این منطقه قرار دارد.  ۸۰

شرکت با استخدام  9۰۰اشین و تجهیزات لنز و.. از جمله این صنایع می باشند. حدود م تولید کوچک، های ماشین

درصد تولیدات این منطقه  5۰میلیارد یورو تولید می نمایند. بالغ بر  ۲هزار نفر ، محصوالتی به ارزش  1۰حدود 

 درصد به آمریکا و ژاپن و شرق دور و خاورمیانه صادر می شود. 3۲به اروپا، 

  

 ها: صنایع کفشپاپوش 



 جفت میلون 1۲۰. شود می محسوب منطقه این اقتصاد در پیشرو های بخش دیگر از  تولید کفش ها و پاپوش ها

 ..کند خود آن از را ایتالیا در کفش ملی تولید کل درصد ۲۸ اند توانسته کارگر هزار 31 با کفش

  

 طالسازی:

درصد ست های جواهر برای جهان  ۸۴ر می رود. از این منطقه ویچنزا در استان ونتو مهد طال سازی ایتالیا به شما

 1۰ شود می گفته. گیرد می قرار ساخت و استفاده مورد منطقه این در ایتالیا طالی واردات نصف صادر می گردد. 

  .اند کرده تولید را یورو میلیارد 3 از بیش مالی گردش  که کنند می کار بخش این در کارمند هزار

 ک:صنایع پوشا

میلیارد دالر از مراکز صنایع پوشاک  5هزار پرسنل با گردش مالی نزدیک به  6۰هزار شرکت و  ۸این بخش با 

درصد صادرات پوشاک ایتالیائی  15ایتالیا محسوب می شود. باتوجه به شهرت جهانی اجناس ونیزی، این منطقه 

 را در دست دارد.

  

 مبل

درصد تولید ملی این کشور  3۰صنایع مبل سازی یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد این استان به شمار می رود که 

هزار نفر کارمند وجود دارند که ساالنه بیش  5۸هزار شرکت با  11را در دست دارد. در این منطقه در این زمینه 

 میلیارد یورو صادرات انجام می دهند. ۲.۲از 

  

 یکشیشه و سرام

تولیدات این منطقه از لحاظ کیفیت و سنت در جهان از اشتهار برخوردار است. باتوجه به تاالب های ونیز و تولیدات 

 ۲، فرصت بی نظیری برای تولید شیشه و سرامیک دراختیار این منطقه قرار داده است. Bassano سرامیک تپه

طقه را بعنوان سومین صادرکننده شیشه در ایتالیا میلیون یورو در سال، این من ۸۴۰هزار شرکت با گردش مالی 

  تبدیل کرده است. 

  



 صنایع فلزی و مهندسی ماشین االت

هزار شرکت را در خود گرد هم آورده است. ارزش تولیدات این  ۲5این منطقه یکی از ماطق ویژه صنعتی است که 

هوا بیشترین تولیدات صنعتی در این منطقه  میلیارد یورو می باشد. ماشین های گرماساز و تهویه 9بخش بالغ بر 

هزار نفر  55بشمار می روند. این بخش ونتو را در رده دوم تولیدات صنعتی این محصول در ایتالیا قرارداده است. 

 درصد تولیدات کل ایتالیا در این بخش را در دست دارد. 15در این بخش به کار گمارده شده اند. این منطقه 

  

 دباغی چرم:

 را مجری هزار 11  حضور با را حرفه  ۸6۰ایع دباغی این منطقه بعنوان یکی از مراکز مهم جهانی تواسنه است صن

 بیش با زمینه این در استان این. باشد می یورو میلیارد ۴ بر بالغ استان این در بخش این مالی گردش. کند ایجاد

  ات انجام میدهد. صادر دالر میلیارد 5/1  و دارد روابط خارجی کشور 1۰۰ از

 صنایع سرد کننده:

درصد  15بخش صنایع یخچال و ابزار و وسایل سرد کننده دومین جایگاه را در ایتالیا کسب کرده است. این منطقه 

 مراکز ها، کامیون کارخانجات، منزل، در سردکننده تجهیزات های شرکت. دهد می  از تقاضاهای داخلی را پاسخ

 ه ای در قالب هزار شرکت فعالیت می کنند.مجموع در خانگی و صنعتی

میلیارد یورو صادرات این منطقه به  5از صنایع مهم دیگر می توان به صنایع بسته بندی اشاره کرد که نزدیک به 

هزار کارمند  ۸درصد تولیدات ایتالیایی و قریب به  ۸شرکت،  5۰۰این بخش اختصاص دارد. صنایع شیمیائی نیز با 

میلیارد یورو صادرات این استان را بخود  ۲کرده است. این بخش بهمراه محصوالت داروئی در سال را بخود مشغول 

 اختصاص داده است.

  

 برخی از شرکت های مهم در این استان:

- ALAN است ایتالیایی دوچرخه کننده تولید. 

- Alpinestars ی فرمول یکران اتومبیل مسابقه و سیکلت موتور برای تولید کننده فنی و دنده 



APRILIA-  همچنین و ورزشی های اخیردوچرخه های زمان در که  ایتالیایی، سیکلت موتور شرکت 

 تولید کرده است.RSV4 V4 وV، RSV کالس سی سی 1۰۰۰ بزرگ های موتورسیکلت

 ویچنزای دی پاپوالر بانک و ورونا، دی پاپوالر بانک ، Banca IFIS بانک هایی مانند  -

 مواد تولید و شکالت شیرینی، ، بستنی برای آالت ماشین تولید به که  کت ایتالیایی بین المللیبراوو یک شر -

 .پردازد می غذایی

Cantiere Navale di Visentini-  است ایتالیا در خصوصی سازی کشتی بزرگترین که 

 . یک شرکت لباس ایتالیایی است.S.p.A دیزل -

- Fedrigoni 35۰۰۰۰کارخانه های تولید کاغذ با ظرفیت کل  5ذ در ایتالیا که دارای کاغ بزرگ کننده تولید یک 

 تن / سال است.

- Fornasari.تولید کننده ماشین اسپرت ایتالیایی است 

- Geox.نام تجاری ایتالیایی از کفش و لباس می باشد 

- Intimissimi مارک لباس ایتالیایی مربوط به لباس زیر زنانه، جلیقه، و لباس خواب برای زنان و مردان آغاز

در سراسر جهان به فروش می رسد: اتریش، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، Intimissimi شده است. لباس

[ اسلواکی، ۲تان، ]یونان، مجارستان، ایتالیا، لبنان، مکزیک، لهستان، پرتغال، قطر،، فدراسیون روسیه، صربس

 اسلوونی ، اسپانیا، ترکیه، و ایاالت متحده

Laverda -  (قوی و روز به های سیکلت موتور تولیدکننده 

Laverda -.تولید کننده ادوات کشاورزی می باشد که با فیات نیز همکاری داشته است 

MANFROTTO -یک نام تجاری پیشرو در سراسر جهان در ساخت دوربین و نورپردازی 

Marzotto -.،گروه تولید کننده پارچه ایتالیایی 

Mecc -ب شرکت مهندسی برق ایتالیایی و تولیدکننده ژنراتور برق 

OZ -یک شرکت ایتالیایی تولید کننده چرخ خودرو و موتور سیکلت 



Afilogroup -زیع فریم، عینک آفتابی، عینک ورزشی، عینک اسکی، اسکی و کاله شرکت طراحی، تولید و تو

  دوچرخه سواری

 


