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Via Cicerone 8, 34133 Trieste
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Storitve za MSP:
Glej spodaj
Območje delovanja:
Čezmejno
Kratek opis storitev Info urada:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje (SDGZ-) je medresorsko združenje, ki od leta 1946 združuje
podjetnike in svobodne poklice slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. SDGZ se ukvarja z razvojem
gospodarstva v Furlaniji Julijski krajini in z zastopanjem interesov članov različnih gospodarske kategorij v
odnosu s pristojnimi organi. Organizacija po sekcijah (obrtniki, trgovci na drobno, gostinci, mednarodna
trgovina in storitve, svobodni poklici) nudi članom celovito podporo za različne problematike, ki se tičejo
njihovih dejavnosti. Glede na poznavanje dveh jezikov in dveh kultur igra SDGZ tudi vlogo povezovalca med
italijansko in slovensko gospodarsko stvarnostjo. Tako je postala referenčna točka za italijanske podjetnike,
ki se želijo pomeriti s slovenskim tržiščem, kakor tudi za slovenska podjetja, ki želijo ponuditi svoje storitve
in izdelke na italijanskem tržišču. Ta dvojna funkcija podpore in povezavovanja se udejanja s pomočjo
storitvenih podjetij, ki jih je Združenje ustanovilo: SERVIS D.o.o., SERVIS KOPER d.o.o. in Euroservis D.o.o.
Kratek opis regije in priložnosti za naložbe in gospodarsko sodelovanje v Veneto in Emilia Romagna:
Veneto
Analiza v Venetu je izpostavila naslednje »vodilne sektorje«:
Turistični sektor
Turizem je nedvomno najbolj uspešna gospodarska panoga v Venetu. Prisotnost Benetk in drugih večjih
obmorskih krajev, gora in jezer so osnova za veliki pomen, ki ga je turizem zgodovinsko vedno imel v
gospodarstvu Dežele Veneto. Vsako leto obišče Veneto preko 14 milijonov turistov, ki jih v večini privabijo
same Benetke.
Agroživilski sektor
Podatki za prva tri četrtletja 2011 kažejo 458,950 aktivnih podjetij tega sektorja, ki delujejo v Deželi Veneto.
Podatki so v bistvu nespremenjeni glede na enako obdobje v letu 2010.
Dežela Veneto je v Italiji prva po pridelavi vina: 8,3 milijona hektolitrov za leto 2010, kar predstavlja 18odstotni delež na nacionalni ravni. Vino iz Veneta je tudi zelo primerno za izvoz in upoštevanje dinamike
zmanjšanja porabe na nacionalni ravni ter povečanja na svetovnem nivoju jasno kaže, da se bo prihodnost
igrala bolj na mednarodnih, kot na notranjem trgu.
V živilskem sektorju je še posebej pomembno okrožje Conegliano Valdobbiadene, ki je specializirano v
proizvodnji penečega vina, torej v dejavnosti, ki ima dolgo tradicijo na tem območju, za katerega je značilna
bogata kultura na področju penečih vin in teritorij, ki je še posebno primeren za vinogradništvo.
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Ribištvo
Veneto se razteza ob Jadranskem morju v dolžini približno 150 km, ob obali, ki je bogata z okoljskimi in
morfološkimi značilnostmi izjemne raznolikosti in kakovosti. Obalni pas vključuje najpomembnejši sistem
lagun v Italiji in ga lahko razdelimo na območja, ki so zaradi svojih značilnosti lahko prepoznavna: delta reke
Pad, laguna v Benetkah, laguni v Caorlah in Bibioneju, rečni izlivi, sistem obalnih sipin in peščin. V tem
kontekstu je ribolov vedno predstavljal značilno dejavnost primarnega gospodarskega pomena za družbeno
strukturo v obalnen področju.
Če vzamemo v poštev tudi povezane dejavnosti (predelava, proizvodnja, trgovina na debelo in na drobno) je
bilo v Venetu v letu 2010 v tem sektorju aktivnih 3.685 podjetij, večinoma prisotnih v pokrajinah Benetke in
Rovigo. Nekaj več kot 65% podjetij iz sektorja ribogojstva je prisotnih v Pokrajini Rovigo, medtem ko je v
Benetkah skoncentriranih okrog 51 odstotkov deželnih podjetij, ki se ukvarjajo z morskim ribolovom.
Ribogojništvo je gotovo paradni konj deželnega ribiškega gospodarstva. V Venetu ima izjemni pomen tudi
gojenje školjk.
Industrijska okrožja
Beneški proizvodni sistem je zelo zapleten in je sestavljen iz najbolj znanih tradicionalnih segmentov t.i.
"Made in Italy" (agroživilstvo, proizodnja konfekcije, oprema za dom in pohištvo, avtomatizacija) in njihovih
verig, ki zajemajo različnih mehanske proizvodnje in se širijo na področje proizvodnje strojev, s
pospeševanjem storitvenih dejavnosti.
Proizvodne sektorje z najvišjim deležem v celotnem sistemu MSP-jev v Venetu predstavljajo lesna industrija
ter industrija papirja in tiska, industrija nakita, pohištva in športne opreme, metalurgije in mode, za vse te
sektorje pa je značilno, da je preko 99% podjetij, ki se s tem ukvarjajo, MSP-jev.
Nekatera od proizvodnih okrožij na teritoriju označuje večji potencial za gospodarski razvoj. Med temi so na
primer: okrožje očal, igral, obutve v Rivieri del Brenta, t.i. sportsystem v Montebelluna, klasično pohištvo in
lesena oprema za dom ...
Poleg tradicionalnih okrajev in metaokrajev, ki so priznani na deželni ravni (nekatere od teh so resneje
prizadele gospodarske razmere v zadnjih letih), se razvijajo nove oblike združevanja in ukrepi za doseganje
ciljev, kot so inovacija, internacionalizacija in pristop v smeri trajnostnega razvoja.
Dežela Veneto je pred kratkim identificirala naslednje okraje in metaokraje:
Krožje očal;
Okraj obnovljivih virov energije;
Okraj Dolomitov in gora v Venetu;
Okraj Veneto za klimatizacijo in industrijsko hlajenje;
Okraj biomedicine Veneto;
Metaokraj zootehnike Veneto;
Okraj za industrijo rib v Pokrajini Rovigo;
Okraj igral Veneto;
Turistični okraj Polesine in park delte reke Pad;
Digitalni/medijski mataokraj Veneto;
Okraj Sport System Montebelluna;
Okraj Prosecco Conegliano-Valdobbiatene
Metaokraj za biogradbeništvo Veneto;
Okraj za proizvodnjo koles (biciklov);
Mlekarski in sirarski okraj Veneto;
Okraj Sistem moda Veneto;
Multipolarni okraj Veneto za gumo in plastične mase;
Okraj Veneto za hotelsko opremo;
Metaokraj Veneto za leseno opremo/pohištvo;
Okraj za gojenje rastlin (Florovivaistica) Veneto;
Okraj Veneto za sisteme razsvetljave;
Okraj obutve;
Okraj za turizem Veneto;
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Metaokraj Veneto za kulturne in okoljske dobrine;
Okraj za prehranbeno industrijo Veneto;
Logistični metaokraj Veneto;
Verona Pronto Moda - Okraj Veneto za konfekcijo;
Okraj za marmor in kamnine Veneto;
Okraj za obutev iz Verone;
Venetoclima - Okraj Veneto za termomehaniko;
Okraj Veneto za vino;
Okraj Veneto za informatiko in visoko tehnologijo;
Okraj za Packaging severovzhodne Italije;
Okaj zlatarstva (zlato in srebro) in v Vicenzi;
Metaokraj mehatronike in inovativnih mehanskih tehnologij.
Emilia Romagna
Emilio-Romagno, z njenimi 4,4 milijoni prebivalcev in okoli 428,000 podjetij, označuje, tako kot druge
predele Italije, prisotnost številnih malih družinskih podjetij z raznovrstno proizvodnjo, obenem pa so
prisotna velika industrijska podjetja kemičnega, keramičnega in mehanskega sektorja, predvsem
automotive in precizne mehanike.
Primerjava deželnih podatkov z nacionalnimi glede gospodarskih makro sektorjev kaže močno industrijsko
poslanstvo Emilie-Romagne (približno 18% na tem področju glede na nacionalni BDP). Tako kot v Deželi
Veneto, se ta povečana teža industrije kaže v nižji prisotnosti vsega, kar sodi med "druge storitve", kamor
uvrščamo storitve javne uprave, zdravstva , socialnih služb in javnega izobraževanja.
Dežela predstavlja eno izmed glavnih poslovnih vozlišč v državi: Bologna je eden najpomembnejših
železniških središč na severu države, bolonjsko tovorno postajališče pa je največje v Italiji po obsegu
prometa. V Emiliji s srečajo nekatere izmed glavnih avtocest v državi (A1, A13, A14, A15, A21 in A22).
Pristanišče Ravenna je največje v Jadranskem morju.
V Emiliji Romagna ne obstajajo okraji, ki bi jih priznavala deželna zakonodaja, vendar teritorij označuje
močna industrijska specializacija v dobavnih verigah, ki so pogosto lokalizirane v specifičnih področjih, tudi
na čezmejnem ozemlju različnih Pokrajin.
Nekatere od teh verig so razporejene po celotni regiji in imajo svoje izpostave na nacionalni in
internacionalni ravni, vendar ohranjanjo svoje težišče na območjih z visoko koncentracijo v Emiliji-Romagni,
kjer njihova odličnost temelji na sistemu lokalnega znanja. Če pogledamo pobliže, so v Parmi prisotne
številne živilske industrije svetovnega obsega, kot so Barilla in Parmalat; v Modeni, Reggio Emiliji in Bolonji
imamo mehansko industrijo z zvenečimi imeni, kot so Ducati in Ferrari, Italjet, Moto Morini, Maserati,
Pagani, De Tomaso in Lamborghini. Dežela je torej dejavna v vseh proizvodnih področjih, od kemije v Ferrari
in Ravenni, do mehanike v osrednji Emiliji, tekstila, elektronike, keramike, biomedicine in medijev na
območju Modene ter logistike v Piacenzi.
Dežela je identificirala nekatere ključne verige, v katere skuša osredotočiti pobude sodelovanja in mreženja,
z valorizacijo, ki se ne ustavi pri podatkih o zaposlenih in številu podjetij, pač pa tudi z vrednotenjem
teritorijalnih koncentracij, podatkov o izvozu, sejmov, vrhunskih vlagateljev, izobraževanja posebnih
profesionalnih profilov, raziskovalnih središč in središč za inovacije:
• mehanika
• automotive
• navtika
• agroživilstvo
• vse za dom
• moda
• zdravje
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