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  بسمه تعالي

  نگاهي به ظرفيت هاي اقتصادي اتريش در بخش كشاورزي و جنگلداري
محور اتريش را تشكيل مي دهد. تنوع  -ي از اقتصاد صادراتصنايع كشاورزي و جنگلداري بخش مهم

، چالش هاي مهم صنايع اين بخش است. بازار و نيازمندي هاي مختلف بويژه در بخش فناوري هاي جديد
در بخش كشاورزي و جنگلداري از قابليت هاي بسيار خوبي در بخش توليد ماشين هاي كاشت  صنايع اتريش

و ژنتيك دارد. يكي از جديد ترين فناوري هاي اين كشور توليد تراكتور  يو برداشت محصوالت، سموم كشاورز
  متصل به ماهواره براي بهره وري بيشتر در كشاورزي است.

ا مد صنايع مرتبط بدرآو مواد غذايي اتريش به فعاليت مشغول اند. نفر در صنايع كشاورزي  414600
ن صادر مي شود. صادرات محصوالت آميليارد يورو  5/1كشاورزي اتريش حدود دو ميليارد يورو است كه 

شود. ن روانه بازارهاي صادراتي ميدرصد آ 76ميليارد يورو است كه  13كشاورزي و مواد غذايي اتريش بالغ بر 
خانواده  درصد آنان از اعضاء 82ليت دارند. لدينگ كوچك و بزرگ در اين بخش فعازار شركت و هه 176

  هستند.و يا شركت توليد كننده  صاحبان مزارع

  صنايع چوب:جنگل و 

درصد جنگل ها در  80از اراضي اتريش را پوشانده است. درصد  6/47يا ميليون هكتار  4 ،جنگل
درصد بقيه در اختيار  5درصد جنگل ها را در اختيار دارد.  15ست و دولت اتريش در مالكيت بخش خصوصي ا

  ساير نهادهاي دولتي است. 

شركت مرتبط با جنگل  1369هزار نفر وابسته به درآمد هاي ناشي از جنگل هستند.  300در اتريش 
ميليارد يورو است. چوب بخش عمده  12در اتريش وجود دارد. حجم عملكرد بخش جنگل در اتريش بالغ بر 

نفر مشغول به فعاليت  26779شركت و  1950در صنعت چوب اتريش اي از اقتصاد اتريش را تشكيل مي دهد. 
ن صادر مي شود. از آدرصد محصوالت  68ه ميليارد يورو است ك 8/7اند. حجم عملكرد اين بخش بيش از 

به كشورهاي  8/2بقيه اروپا، به درصد  13درصد به اتحاديه اروپايي،  74، اتريشبازارهاي خارجي صنايع چوب 
  درصد به ساير كشورها صادر مي شود.  7/9در حال توسعه و 

ميليون يورو تخته،  198درب،  ميليون يورو 36ميليون دالر پنجره،  73از محصوالت چوبي اتريش 
ميليون و  4ميليون يورو الوار است. اتريش بيش از  216مان و لميليارد يورو مب 8/1ميليون يورو پاركت،  473
هزار نفر در صنايع چوب  8درصد آن صادر مي شود. حدود  86هزار متريك تن چوب توليد مي كند كه  864

  اتريش فعاليت دارند.
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  ع چوب عبارتند از:شركت برتر اتريش در صناي 10

        نام شركت                                                   يورو) ميليون ( 2014 حجم عملكرد

1.  Egger Holzwerkstoffe GmbH 2,218.7
 
 
 
http://www.egger.com/international 

 2.  Umdasch AG 1,095.91
 
 
 
http://www.umdasch.com/en/Home 

3.  Stora Enso Wood Products GmbH 696.00
 
 
 
http://www.storaenso.com 

4.  Mayr-Melnhof Holz Holding AG 554.00
 
 
 
http://www.mm-holz.com/en/company/ 

5.  Pfeifer Holding GmbH 536.00
 
 
 
http://www.pfeifergroup.com/en/the-company/pfeifer-group.html 

6.  Kaindl M. 427.00
 
 
 
https://www.kaindl.com/en/ 

7.  Binder Beteiligungs AG 418.00
 
 
 
http://www.binderholz.com/ 

8. 
 
Hasslacher Holding GmbH 

234.00

 
 
 
http://www.hasslacher.at/en/home/#&panel1-1 

9.  Elk Holding AG 167.39
 
 
 
http://www.elkbuildingsystems.com/index.php?article_id=15&clang=1 

10.  Fischer Sports GmbH 160.00

https://www.fischersports.com/at_de  

  :كاغذ
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يز صنايع كاغذ سازي اتريش نتنوع جنگل و توليدات صنايع چوبي، شركت هاي مرتبط با با توجه به 
 68و  نفر در صنايع كاغذ اين كشور فعال بوده هزار 17حدود  شركت و 170 از شهرت بااليي برخورداراند.

  ميليون متريك تن توليد انواع كاغذ، مقوا و كارتن اتريش است. 8/4ن صادر مي شود. آتوليدات درصد 

  عبارتند از:ايع بسته بندي و صنمهمترين شركت هاي اتريشي فعال در بخش كاغذ 

  نام شركت                                                    يورو)  ميليون (2014حجم عملكرد 

1. Mondi AG (Division Europe & International) 5,905.00
 
 
http://www.mondigroup.com/ 

2. Mayr-Melnhof Karton AG (Holding) 2,087.40
 
 
http://www.mayr-melnhof.com/en.html 
اين شرکت در تھران دارای دفتر نمايندگی است.

3. Prinzhorn Holding GmbH 1.295.38
 
 
http://www.prinzhorn-holding.com/impressum_en.html 
 

4. delfortgroup AG 659.40
 
 
http://www.delfortgroup.com/ 
 

5. Sappi Austria Produktions GmbH & Co KG 630.50
 
 
http://www.sappi.com/regions/eu/Pages/default.aspx 
 

6. Laakirchen Papier AG (vormals: SCA Graphic Laakirchen AG) 299.10
 
 
http://www.heinzelpaper.com/ 
 

7. SIG Combibloc GmbH & Co KG 290.00

 
 

http://www.sig.biz/sig-global/en/beverage-
packaging/combibloccombifit/ 
 

8. Duropack GmbH 279.00
 
 
http://www.duropack.at/en/duropack-austria/competences.html 
 

9. UPM - Kymmene Austria GmbH (vormals Steyrermühl AG) 274.00
 
 
http://www.tbp-group.com/en/64/77/detail.16.html 
 

10. SCA Hygiene Products GmbH 272.00

http://www.sca.com  

  :مواد غذايي
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اتريش بدليل برخورداري از شرايط مناسب جغرافيايي و دانش فني باال، از كشورهاي مهم اروپايي در 
ميليارد يورو  6/13اتريش ساالنه به حدود كشاورزي و مواد غذايي توليد مواد غذايي است. ارزش محصوالت 

بالغ  2014 سالهزار نفر در اين بخش به فعاليت مشغول اند. اتريش در  57كارخانه و بيش از  905مي رسد. 
صنايع غذايي ميليارد يورو واردات محصوالت غذايي داشته است.  75/10ميليارد يورو صادرات و  73/9بر 

كارخانه در اين  215ميليارد يورو است.  1/8د و ارزش محصوالت آن بالغ بر فعاليت دارن حوزه 30اتريش در 
  بخش به فعاليت مشغول اند. 

ميليون يورو لبنيات توليد  430ميليارد و  2نفر كارمند ساالنه  4600كارخانه لبنيات با  90همچنين 
  ميليارد يورو آن صادر مي شود.  184/1مي كنند كه بيش از 

درصد  20هم محصوالت غذايي ارگانيك در كل توليدات مواد غذايي كشور حدود شايان ذكر است س
مزرعه و موسسه مرتبط در اين بخش فعاليت  22900درصد آن روانه بازارهاي صادراتي مي شود.  7است كه 

  ن ساالنه بيش از يك ميليارد يورو است. آدارند و حجم عملكرد 

اتريش نشان باالترين استاندارد مواد غذايي در  

 نشان مواد غذايي ارگانيك تهيه شده در اتريش

 نشان مواد غذايي ارگانيك غير اتريشي         
  

  :باغي و سبزيجاتمحصوالت 

شركت در اين  1414زير كشت محصوالت باغي و سبزيجات است.  ،هكتار از اراضي 2144در اتريش 
هزار تن گندم و ذرت، دو ميليون  840ميليون و  4) 2014بخش فعاليت مي كنند. از اين فعاليت ها ساالنه( 

تن محصوالت ريشه اي( چغندر، سيب زميني و ...) استحصال  3800تن دانه هاي روغني،  366600تن غالت، 
  شده است.
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   ميوه:

 213700مهمترين آنها شامل   هزار تن ميوه در اتريش توليد شده است. 500بيش از   2015در سال 
  هزار تن توت و توت فرنگي بوده است.  37هزار تن مركبات،  134تن سيب، 

  سبزيجات:

تن پياز،  168تن سبزيجات در اتريش توليد شده است. از اين ميزان  560200 ، حدود2015در سال 
  هزار تن ساالد است. 40هزار تن كلم،  40هزار تن سبزي،  128تن هويج،  66800

  زراعت:

هزار تراكتور  310هزار هكتار زمين زير كشت كشاورزي در اتريش وجود دارد. تعداد  350ميليون و  1
درصد اراضي، زير كشت گندم  59هكتار يا  108هزار و  809در اين اراضي مشغول بكار است. از اين مقدار 

هاي روغني( سويا، كلزا)، هكتار زير كشت دانه  902هزار و  144هكتار زير كشت علوفه،  732هزار  245است. 
  هكتار زير كشت حبوبات،  758 وهكتار زير كشت محصوالت ريشه اي( چغندر، سيب زميني) 158هزار و  72

  دامداري:

 494ميليون و  3هزار راس گاو شيري وجود داشته است كه با توليد  534، در اتريش 2014تا سال 
. بخش اعظم توليد شير در اختيار صنايع تبديلي كشاورزي درصد نياز كشور را تامين مي كند 87هزار تن شير، 
 ،هزار تن شير هم ساالنه در مصرف مستقيم مردم قرار مي گيرد. توليد هر راس گاو شيري 120قرار مي گيرد. 

  كيلو گرم است.  6500ساالنه 

 تن شير توليد مي كند. هر 19800راس گوسفند شيري در اتريش وجود دارد كه  25800همچنين 
تن به مصرف مستقيم و بقيه در  8200كيلو گرم شير توليد مي كند. از اين مقدار  635راس گوسفند ساالنه 

تن شير توليد  16700كه ساالنه راس بز شيري هم وجود دارد  31200ضمنا ساير موارد مصرف مي شود. 
  كنند. مي

ن و وميلي 5هزار گوساله،  67هزار راس گاو،  609در اتريش،  2014در بخش ذبح انواع دام در سال 
هزار  216راس اسب ذبح شده است. از اين مقدار  1943بز و  55900هزار گوسفند،  283هزار خوك،  410

تن گوشت  689تن گوشت گوسفند،  7100هزار تن گوشت خوك،  527هزار تن گوساله،  69تن گوشت گاو، 
  تن گوشت اسب توليد شده است.  197و  بز
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  ميليون تخم توليد مي كنند.  114در اتريش وجود دارد كه ساالنه  طعه مرغقميليون عدد  88

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH 

  اين شركت مسئول بازاريابي محصوالت مواد غذايي در اتريش است.

Dresdner Straße 68a 
A-1200 Vienna 
Postfach 214 
Tel. +43/1/33151-0 
Fax +43/1/33151-498 
Web http://www.ama.at  

  

  عبارتند از: شركت برتر اتريش در توليد مواد غذايي و نوشيدني 10
  نام شركت                                                 ( يورو) 2014حجم عملكرد                   

1. Rewe International AG 13,020.00
 
 
http://www.rewe-group.com/en/ 

2. Spar Österreich 12,630.00
 
 
https://www.spar.at/de_AT/index.html 
 

3. Pfeiffer HandelsGmbH 1,329.00
 
 
http://www.pfeiffer.at/ 
 

4. Lidl Österreich 1,000.00
 
 
https://twitter.com/LidlOesterreich 
 

5. MPreis WarenvertriebsGmbH 772.00
 
 
http://www.mpreis.at/ 
 

6. Wedl & Hofmann GmbH 549.20
 
 
http://www.wedl.com/ 
 

7. C+C Pfeiffer GmbH 445.04
 
 
http://www.ccpfeiffer.at/ 
 

8. Unimarkt HandelsGmbH & Co KG 274.00
 
 
http://www.unimarkt.at/ 
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9. Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf eGen 233.40
 
 
http://www.ezg-bio-getreide.at/ 
 

10. Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 218.58 
 
 
 

http://www.frutura.com/index.php/en/ 
 

  :آب

آب در اتريش از طريق قانوني به همين نام مورد حمايت قرار گرفته است. متوسط بارندگي در اتريش 
درصد از آب هاي مصرف  50است كه در جايگاه يكي از بهترين كشورها در اروپا قرار دارد. ميليمتر  1100

درصد مردم كشور  90شده در اتريش از چشمه ها و منابع زير زميني و بقيه از آبهاي سطحي تامين مي شود. 
دم اتريش از طريق آب مصرفي ده درصد بقيه مر هزار نفر از آب لوله كشي بهره مند بوده و 440ميليون  7يا 

هزار و پانصد كيلومتر طول شبكه آبرساني كشور است. همچنين  76 چاه ها و چشمه ها  تامين مي گردد. 
درصد در بخش  7درصد مصارف صنعتي و  67رف خانگي و امصدرصد  27، مصرفي در اتريش كل آباز

  كشاورزي مصرف مي شود. 

 محيط زيست كه اتريش در آنها عضويت  دارد:كنوانسيون هاي بين المللي در بخش كشاورزي و 

  CbD:  

  UNFCCC:  

  Kyoto Protocol:  

  UNCCD:  

  ITTA:  

  CITeS:  

  Ramsar:  

  World Heritage Convention:  

 


