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ИТАЛИАНСКАТА ОБЛАСТ ВЕНЕТО - ПАРТНЬОР НА ВРАЧАНСКАТА ТЪРГОВСКО-

ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
Проектът CE.S.BU. се финансира от Италианското правителство в рамките на икономическото 
сътрудничество между Италия и Балканските страни. България е основен политически и търговски 
партньор на Италия в тази област и представлява един от най-обещаващите пазари сред новите страни-
членки. Първостепенна роля в развитието на икономическите отношения между двете страни играе 
Област Венето, която, чрез своя Център за външна търговия към търговски палати в региона, е 
национален лидер на проекта. 
Област Венето е разположена в Североизточна Италия. Нейният главен град е красивата Венеция. Областта 
заема площ от 18 365 кв.км, а населението е 4,7 милиона жители с гъстота 246 души/кв.км. Седем основни града 
определят провинциите в региона: Белуно, Падуа, Ровиго, Тревизо, Венеция, Верона, Виченца. 
В исторически план Венето е граничен регион, който, макар и да няма граница с други страни, представлява 
важна точка на достъп до източна Европа. Той има излаз на Адриатическо море и лели на една от най-важните 
Европейски търговски оси. 
Релефът на Венето е разнообразен: редуват се плодородни равнини, пресичани от реки, които в голямата си 
част са плавателни; планински върхове и повече от сто километра брегова ивица. Обединението на региона е 
станало под влиянието на политическото и икономическо управление на Венецианската Република. 
В продължение на много години, област Венето е базирала своята икономика върху търговията с Ориента и 
върху селското стопанство. Преди около два века областта загубва своята автономност, системата на селското 
стопанство изостава и следва период на бедност, която от своя страна води до емиграционни процеси. 
През последните 30 години, обаче, благодарение на промишленото развитие, основано върху възстановяването 
на отлично работещо селско стопанство, навлизане и разпространяване на сектора на услугите, както и върху 
туризма, икономиката отново разцъфтява и Венето се превръща в един от най-значимите и динамични региони 
на Италия, който е на второ място по износ след Ломбардия и допринася около една трета от целия излишък на 
платежния баланс на страната. 
Икономика 
Днес Венето е един от най-силните икономически региони в Европа с БВП 114,451 милиона евро за 2005 година. 
Средната добавена стойност на глава от населението е около 21 000 евро, а всяка отделна провинция е 
регистрирала по-високи стойности за производството, отколкото в Италия и дори в Европа. През 2002 год. 
областта достига износ от 38.6 милиарда евро, което я поставя на второ място след областта Ломбардия. 
Венето изнася повече, отколкото Гърция и Португалия взети заедно, а износът представлява 14.6% от общия 
износ на Италия. 
Статистиката сочи, че до 2006 година общия брой на регстирираните фирми е 459.421. Водещите сектори на 
местната икономика са селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, машиностроене, обработка на 
кожи, мрамор и гранит, облекло и обувки, мебели, бижутерия, занаяти - с тези продукти малки райони от 
областта често са сред световните лидери. Днес икономиката на Венето се основава върху малките и средни 
предприятия (МП), които могат да си сътрудничат и да се допълват, а международната конкуренция в бизнеса 



приемат като "подхранващ механизъм" за своята работа. Благодарение на тази структура от МСП Областта 
Венето е успяла да се наложи на първо място в Италия в сферата на туризма, на второ в селското стопанство и 
на трето в индустриалния сектор. 
Венето произвежда 50 % от световното производство на очила, 70% от спортните обувки в Италия, 83% от 
златната бижутерия в страната, 30% от мрамора в света и 24% от всички облекла, произведени в Италия. Освен 
това, областта произвежда 10% от общата селскостопанска продукция на полуострова: основно зърнени 
култури, зеленчуци, плодове, рибовъдство, месо, мляко и млечни продукти. И разбира се вино. Една трета от 
произвежданите в региона вина имат обозначение за контролиран произход ("controlled denomination of origin"), 
което гарантира отлично качество, и представляват около 20% от тези вина в страната. 
Област Венето може да задоволи с обувки цялото население на Япония: ежегодно фирмите във Венето 
произвеждат около 115-120 милиона чифта обувки, което представлява броят на жителите в азиатската страна. 
Обувната промишленост е един от водещите сектори за областта. Той съставлява около 1800 местни 
производители (13% от общия брой за страната), със малко над 21 000 заети. Повече от една трета от фирмите 
са занаятчийски предприятия с по-малко от 10 работника. 
Близо 85% от производството на очила в Италия е концентрирано във Венето, по-специално в региона Белуно. 
Фирмите от този сектор са над 1000 (36.2% от целия сектор в Италия) с около 17 000 заети лица (60.4% от 
общия брой заети в сектора в Италия). Повече от 70% от продукцията е предназначена за износ, като основните 
пазари са Европейския съюз, Канада, САЩ, Мексико, Япония. 
Не трябва да пропускаме дървопреработването и мебелното производство, 20% от италианския износ в този 
сектор идват от Венето. Фирмите произвеждат както класически, така и мебели в съвременен стил, с елегантен и 
модерен дизайн. Новите технологични кухненски приспособления се считат за образци. Мебелната индустрия, 
заедно с дървопреработването, са една от най-силните характеристики на икономиката във Венето, като не 
забравяме техния голям принос и за търговския баланс на Италия. Над 14% от италианските мебелни и 
дървопреработващи фирми (около 12 000 на брой) са концентрирани в региона. Секторът произвежда продукция 
за износ на стойност над 2 милиона евро и се нарежда на второ място след Ломбардия. Заетите в тези фирми 
са между 10 и 100 човека, което е повече от средното за страната. Около 30% от всички мебели в Италия се 
произвеждат в Област Венето при много висока производителност - в Тревизо производителността на един 
работник е с 25% по-висока от тази за страната. В самата провинция Тревизо 28 000 души са заети в този 
сектор, а това е повече отколкото във всяка друга италианска провинция. 
Особено важен отрасъл за Венето е металургията и машиностроенето. Това са водещи производствени сектори, 
с близо 25 000 фирми и 260 000 заети лица в тях. Те дават 25% от добавената стойност в региона. Над две 
трети от фирмите са занаятчийски предприятия , работещи отлично в регионалната система, която се базира на 
малки фирми. Секторът допринася 42.9% към общия износ на областта. Най-големите производители се 
намират в провинциите Виченца и Тревизо. 
Химическа промишленост, фармацевтична промишленост, мрамор, кожи, златарство, занаяти - това е само част 
от пъстрата икономическа палитра на един от водещите италиански региони. Към тях следва да добавим 
създадените индустриални региони, възможностите за изследване и развитие, отличната инфраструктура, 
наличието на пристанища и летища, товарни терминали, четири университета, предлагащи над 150 за 
дипломиране в различни специалности, за да разберем в какво се крие тайната на успеха. 
Но Венето не е само бизнес. Богатото културно-историческо наследство и красотата на природата са 
превърнали областта в една от най-желаните туристически дестинации. Живописна архитектура, световно 
известни забележителности (достатъчно е да споменем само Венеция, площада Сан Марко, Двореца на Дожите, 
балкона на Жулиета във Верона, катедралата Сан Антонио в Падуа), многобройни музеи, галерии, театри 
привличат милиони туристи ежегодно. 
Използвана е информация от изданието "Vento Business and more…" 

Повече информация за Област Венето: www.regione.veneto.it

http://www.regione.veneto.it/

	ПРОЕКТ  CE.S.BU. 
	Центрове за услуги в България 
	  
	 
	Настоящата публикация се издава в рамките на проект Ce.S.Bu. - Центрове за услуги в България, финансиран от Италианското правителство, по закон 84/2001 (Сътрудничество с Балканските страни) 
	 
	 
	ИТАЛИАНСКАТА ОБЛАСТ ВЕНЕТО - ПАРТНЬОР НА ВРАЧАНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

