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 استان لمباردیا با مرکزیت میالن

 

 :مقدمه  

استان لمباردیا با مرکزیت میالن مهمترین مرکز اقتصادی 

اروپا محسوب می و صنعتی در ایتالیا و یکی از مراکز مهم در 

ن در قلب اروپا واقع شده و نقطه اشتراک این استا. شود

بین جزیره قدیم )غرب -محورهای بزرگ ارتباطی بین شرق

بین قاره اروپا و )جنوب –و شمال ( اسپانیا و جزایر بالکان

 .می باشد( مدیترانه

هزار کیلومتر مربعی از نظر وسعت چهارمین  32این استان 

، پیه Siciliaبعد از استان های سیسیل )لیا استان بزرگ ایتا

شهرهای مهم . بشمار می رود( sardegnaو ساردنیا  Piemonteمونته 

، Como، کومو Brescia، برشا Bergamoو اصلی عبارتند از برگامو 

، میالن Mantova، منتوا Lodi، لودی Lecco، لکو Cremonaکرمونا 

Milano پاویا ،Pavia سندریو ،Sondrio ، و وارزهVarese می باشد. 

استان لمباردیا از نظر تراکم جمعیت، متراکم ترین 

میلیون نفر است که در  01استان ایتالیا می باشد و جمعیت آن 

  .درصد جمعیت ایتالیا را تشکیل میدهد 01مجموع 

 

 : جایگاه تجاری

 Fitch , poor’sانستیتو های مهم تحقیقاتی بین المللی مانند 

,Standard & Moody’s که وضعیت و شرایط اقتصادی کشورها و شرکت

های بزرگ بین الملل را ارزیابی و به آن ها امتیاز میدهند، 
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را   Lombardiaطی گزارشی، وضعیت اقتصادی استان لمباردیا 

ارزیابی و امتیاز بیشتری نسبت به وضعیت اقتصادی جمهوری 

رمایه گذاری و از نظر امور مالی و س (AA1)ایتالیا داده اند 

تولید خالص داخلی این . آن را قابل اطمینان اعالم کرده اند

درصد اقتصاد  32که است  میلیارد یورو 392استان بالغ بر 

 .ایتالیا محسوب می شود

 4/01و اقتصاد استان لمباردیا یک پنجم اقتصاد ایتالیا 

شرکت . درصد نیروی اشتغال ایتالیا را بخود اختصاص داده است

بیشترین تعداد شرکت  111/911ستان لمباردیا در مجموع باهای ا

 .شرکت در یک ناحیه در ایتالیا محسوب می شود

درصد و  23حدود درصد، شرکت های خدماتی  22صنایع استان  

ین استان از ا. شرکت ها می باشند درصد 0/3معادل کشاورزی 

لین استان ونظر پیشرفت صنعت کشاورزی و تولیدات آن، ا

  .یا محسوب می شودایتال

در این استان صورت می ( درصد 3151 ) قسمت اعظم معامالت

از سوئیس، روسیه،  ندمهمترین شرکای تجاری میالن عبارت .گیرد

هنگ  ،چین. ترکیه و اتحادیه راوپائی بخصوص فرانسه و آلمان

 مهم کنگ ، سنگاپور و امارات متحده عربی نیز از دیگر شرکای

 . در قاره آسیا می باشندتجاری 

مهمترین کاالهای صادراتی میالن عبارتند از محصوالت 

الکترونیک، مهندسی الکتریکی، فوالد، تولیدات پوشاک و نساجی 

ژاپن، و هند نیز در زمره شرکای . و موتورهای ماشین می باشد

 .تجاری قرار دارند

 :لمباردیا موتور اقتصاد ایتالیا

  المللی محور و بخش تولید صنعتی فعال نظام اقتصادی بین

 .با تخصص و دانش فنی عالی

  به تنهایی از این استان تولید ناخالص داخلیGDP 

کشورهایی همانند نروژ، اتریش، دانمارک، فنالند، ایرلند 

 .و پرتغال باالتر است

 32 % این از کل واردات ایتالیا به % 20از کل صادرات و

 .استان تعلق دارد

 20 %ل صنایع متوسط کشور در این استان فعالیت می از ک

 کنند،

 22 % از صنایع لمباردیا بیشتر با هدف صادرات فعالیت می

  .کنند
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 41 % تأمین می کاال از گردش مالی استان از محل صادرات

از این لحاظ استانهای بادن وورتمبرگ و بایرن . شود

درصد بعد از لمباردیا قرار  32و  22آلمان هرکدام با 

 .دارند

 42 % در استان لمباردیا کشور صنایع با سرمایه خارجی

 .مشغول به فعالیت هستند

 2011واحد صنعتی بزرگ، 032 پذیرای شهر میالن به تنهایی 

( کل این واحدها در ایتالیا% 20)واحد صنعتی چند ملیتی 

میلیارد  021هزار نیروی کار و گردش مالی معادل  322با 

 .می باشد یورو

  42 %ساالنه در این استان انجام سرمایه گذاری داخلی  از

 . می شود

 لمباردیا بعنوان یکی از قطب های علمی  

  سیزده دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در استان لمباردیا

دانشگاه در  9مشغول به فعالیت هستند که از میان آنها 

با مطابق این دانشگاهها . شهر میالن قرار دارند

 . رشد کرده انداستان ساختارهای صنعتی 

 02  هزار دانشجو ساالنه در برنامه های آکادمیک بین

. مشارکت می نمایندالمللی در قالب تبادل دانشجو 

بیشترین تعداد دانشجو از کشورهای اسپانیا، ایاالت 

 .متحده، چین، فرانسه، آلمان و برزیل هستند

 024  دوره در سطوح مختلف به زبان انگلیسی برگزار می

از آنها در رده تحصیالت تکمیلی و دکترا می % 21که  شود

 باشد،

 :سرمایه اجتماعی

  هزار مؤسسه غیرانتفاعی می باشد 02شهر میالن پذیرای .

دو مؤسسه خیریه تله تون و بنیادکاریپلو از تاریخ 

میلیارد یورو کمک مالی  3تأسیس خود تا کنون بیش از 

 . جمع آوری کرده اند

 21  ،گالری هنری، جذابیتهای  031استانی، اثر ب 302موزه

گردشگری بی شمار و رویدادهای مختلف فرهنگی در سالهای 
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رکورد بی سابقه ای در جذب بازدیدکننده  3102و  3101

 . برجا گذاشته اند

 :«زیبایی شناختی»سرمایه 

  میالن از لحاظ بین المللی بعنوان یکی از مهمترین پایتخت

این شهر همپای شهرهای . استهای مد در جهان شناخته شده 

این شهر  3119در سال . نیویورک معرفی می شود پاریس،لندن،

اما در سالهای بعدی از این . پایتخت مد جهان لقب گرفت

میالن پنجمین هاب مد دنیا به حساب .  رتبه نزول کرده است

 می رود

 مانند  ورساچه  معروفو مارک های  ی مدبزرگترین خانه ها

Versace  میسونی ، Missoni موشینو ،Moschino دولچه گبانا ،

( Dolce & Gabbana)آرمانی ،Armani والنتینو ،Valentino ، 

 .در این شهر قرار دارند ،  Pradaو پرادا Gucciگوچی،

   میالن همچنین مرکز اصلی طراحان متعدد مد مانند برندهای

 Giorgio Armani,Valentinoبرندهایی چون  .معروف می باشد

Garavani, Gianni Versace, Gianfranco Ferrè, Domenico Dolce, Stefano 

Gabbana, Miuccia Prada, Mariuccia Mandelli alias Krizia, Franco 

Moschino, Gimmo Etro, Mila Schön, Nicola Trussardi, Ottavio 

Missoni, Donatella Versace , Fausto Puglisi, Stella Jean . Marco De Vincenzo  . 

  طراحی مبلمان، طراحی گرافیک و دیگر طراحی ها در مرکز

 . شهر قرار دارند

  قرار دارد میالنطراحی صنعتی در منطقه بریانزا در شمال  . 

 بانک داری

  بورس ایتالیا در میالن قرار دارد و در مرکز شهر میالن

 . قرار دارد

 4/32  درصد پس اندازهای ایتالیا در این استان متمرکز شده

 است،

 این بانک یکی . مرکز اصلی بانک یونی کردیت میالن می باشد

 .از صد شرکت برتر دنیا محسوب می شود
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 گروههای انتشاراتی بزرگ ایتالیا  خانه موندادوری یکی از

 . در میالن قرار دارد

 روزنامه کوریرو دال سراCorriere della Sera ،  الگزتا دلو اسپورت

La Gazetta dello Sport  و مجله لسپرسو L'espresso  در این شهر

  .منتشر می شوند

  و سرمایه گذاری در راه پژوهش و تحقیقات  بیشترین هزینه

 .در این استان صرف می شود

 شرکت های بزرگ در میالن

 بزرگ هست میالن مقر اصلی بسیاری از شرکت های . 

  تله کام موبایل، : عبارتند ازدر میالن شرکت های بزرگ

 تالی، اودئون تی وی،ای بانک اینته سا، وودافون

، شرکت فین Telecom Italia Mobile (TIM)، شرکت تیم Luxotticaلوکزوتیکا 

، ورساچه، آلفا Esselunga، اسه لونگا  Fininvestاینوست 

 ...رومئو، موسکینو، و

 بخش شرکت های ساخت موتورماشین آالت شرکت های معروفی  در

 ASA (اتومبیل سازی)،  آساAlfa Romeoمانند آلفا رومئو 

(automobile)مارتین موتورز ،Martin Motors رسکینی ، ایزوتا ف

Isotta Fraschinمکانیکا  ه، آفیچینOfficine Meccaniche پرینت تی ، 

  Turinelli & Pezza ، تورینلی و پتزا Prinetti & Stucchi و استوکی

 . در این استان قرار دارند Zustو زوست 
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