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 نگاهی به صنعت شیشه گری در ایتالیا

 

 :مقدمه

 

ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو در صنعت شیشه سازی در جهان 

مرکز ( فلورانس )سه استان ونیز، میالن و توسکانی. می باشد

جزیره مورانوی . تولید شیشه در ایتالیا به شمار می روند

ایتالیا که بخشی از ونیز به حساب می آید، به دلیل محصوالت و 

صنعت شیشه سازی . صنایع دستی شیشه ای، آوازه ای جهانی دارد

مرکز تولید و صد میلیون یورو درآمد  ۰۶۲مورانو هزار کارگر، 

مشهورترین مدرسه در این « آباته زانتی»هنرستان . در سال دارد

به کودکان چهار تا چهارده ساله، حرفه شیشه سازی زمینه است که 

میالدی تاسیس شد و تا ۲۶۶۰این هنرستان در سال . را می آموزد

 .امروز به کار خود ادامه می دهد
 نقش صنعت شیشه در اقتصاد ایتالیا

ایتالیا عالوه بر اشتهار در تولید شیشه و صادرات آن، در  

تولید ماشین االت مربوط به این صنعت از کشورهای مشهور به شمار 

 . می رود و تولیدات خود را به آمریکا و اروپا صادر می کند

شرکت های ایتالیائی موفق به دسترسی به مشوق  5102در سال 

و مدرنیزه کردن صنعت شیشه های صادراتی و مالیاتی جهت توسعه 

  La Nuova Sabatiniتحت عنوان مشوق های . گری در ایتالیا شدند

دسترسی به وام و منابع مالی برای خرید و روزآمد کردن سیستم 

دولت ایتالیا به شرکت های  .تولید و فرآوری شیشه میسر شد

تحت . میلیون یورو وام خواهد داد 2هزار تا  20مربوطه بین 

درصد شامل حال  40مشوق های مالیاتی تا   Super-ammortamentoعنوان 

این مشوق ها از بار . شرکت ها برای مدرنیزه کردن خواهد شد

 .بوروراتیک کمتری نسبت به دیگر مشوق ها برخوردار است
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ایتالیا همچنین در تولید ماشین االت مربوط به این صنعت از 

یدات خود را به آمریکا و کشورهای مشهور به شمار می رود و تول

 . اروپا صادر می کند

 
 

 صادرات و واردات صنایع شیشه 

براساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن صنایع شیشه 

صادر شده  5102درصد از تولیدات شیشه در سال  80 (GIMAV)ایتالیا 

درصد صادرات به کشورهای شمال امریکا صادر شده است و  58. است

. دیه اروپا صادر شده استاو نیم درصد نیز به اتح 18نزدیک به 

بازارهای روبه در میان کشورهای غیر اروپائی، ترکیه نیز از 

 .رشد برای این صنعت ایتالیائی محسوب می شود

مواجه رشد درصد  6شیشه گری با ماشین های فروش بین المللی 

بلژیک، لهستان از مهمترین خریداران این آمریکا، . بوده است

بزرگترین بازار همچنین اروپا . دنمی باشو تجهزات  ماشین ها

میان کشورهای در  .محصوالت ایتالیائی به شمار می رود

به  و عمان عربستانصادرات ماشین آالت شیشه گری به خاورمیانه، 

 8به رتبه  26ه عربتسان از رتبه بگونه ای ک. رشد داشته استشدت 

 .صعود کرده است 10به رتبه  97و عمان از رتبه 

صادرات محصوالت شیشه ای هم بصورت جام و هم فلوت از رشد 

 Theموسوم به ساباتینی نوا مالی تشویق های . برخوردار بوده است
Nuova Sabatini incentive موسوم به مالیاتی مشوق های  و

http://www.gimav.it/


ایتالیا در گری شیشه صنعت به نگاهی  

میالن-جمهوری اسالمی ایرانرکنسولگری س  3 صفحه 
 

Superammortamento  مدرنیزه شدن این صنعت در ایتالیا شده باعث

بگونه ای که ایتالیا همسان با فرانسه و بعد از آلمان به . است

 . دومین تولید کننده شیشه تبدیل شده است

جداول زیر صادرات انواع شیشه و حوزه های جغرافیائی را 

 :نشان می دهد

 

 

 
 

 


