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 استان امیلیا رومانیا 

امیلیا رومانیا در شمال شرق ایتالیا واقع شده  استان

قلمر منطقه شامل یک دشت وسیع در جنوب رودخانه پو و . است

یک منطقه کوهستانی در مرز با منطقه توسکانا با قله چیمونه 

مرکز منطقه شهر بلونیا است که . متر می باشد 5612به ارتفاع 

مهمترین  بندر راونا. میلیون نفر جمعیت می باشد 6دارای 

بندر دریای آدریاتیک و ارتباط دهنده اروپا با بسیاری از 

کل . این استان واقع شده است کشورهای جنوب مدیترانه در

مهاجران خارجی ده . نفر می باشند 002440444 استانجمعیت این 

تعداد . این استان را تشکیل می دهنددرصد از جمعیت 

 . زار نفر می باشدایرانیان براساس آمار رسمی نزدیک به ه

کیلومتر مربعی ایلیا رومانیا یکی از  550652استان 

شهرهای مهم . یتالیا به شمار می روداستان های اصنعتی ترین 

این استان عبارتند از بلونیا بعنوان مرکز استان، رجو 

امیلیا، پارما، پیاچنزا، مودنا، فرارا، فورلی، راونا و 

و نیز در این استان قرار جمهوری مستقل سان مارین. ریمنی 

 . دارد

 

 : اقتصاد و صنعت

یکی از مناطق پیشرفته صنعتی در اروپا  اامیلیا رومانی

و سومین استان برتر در تولید ناخالص داخلی کشور به شمار 

استان توسعه متوازن و برابری در بخش کشاورزی  این. می رود

 . و صنعتی در پیش گرفته است

از رونق زیادی برخوردار  کشاورزی، بخاطر وجود دره پگو

گندم، چغندر قند و  کنندهبزرگترین تولیدبگونه ای که  است

 .به شمار می رود در ایتالیا دومین تولید کننده جو و سویا

همچنین مرکز اصلی تجمع شرکت های تعاونی  امیلیا رومانیا

پشتیبانی و  در زمینه شرکت های غذائی، ساخت و سازویژه ب

 .است

ربنای صنعتی قوی و بخاطر نیروگاه هیدرو با زی

صنایع غذائی، نساجی، شیمیائی، داروئی،  ،یکنالکترو

یک و نزات الکترویموتورسیکلت سازی، ماشین االت کشاورزی، تجه

 . قابل توجهی نموده اندپاالیشگاه نفت رشد 

بلونیا مرکز . طور مساوی تقسیم شده استتوزیع صنایع ب 

چرخه، پارما مرکز تولید ماشین آالت تولید موتورسیکلت و دو

فرآوری مواد غذائی، پیاچنزا مرکز تولید ماشین آالت صنعتی، 

ریمنی مرکز تولید ماشین آالت فناوری صنعت چوب، کارپی مرکز 

.... صنایع پوشاک، مودنا مرکز تولید ماشین االت کشاورزی و 

 . تبدیل شده اند
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باالترین نرخ در کل کشور می  در استان نرخ اشتغال زنان

نرخ سطح کشور، درصدی بیکاری در  66نرخ باشد و باوجود 

تولید ناخالص . درصد گزارش شده است 8این استان بیکاری در 

 یوروهزار  22درآمد سرانه هر نفر  و میلیارد یورو 601ی لداخ

د از استان ، بعایتالیامیان استان های می باشد که در 

 . ام دوم قرار داردا در مقلومباردی

 62 بیش از میلیارد صادرات 22با  استان امیلیا رومانیا

در مقابل را بخود اختصاص داده است و  درصد صادرات ایتالیا

هزار  52استان با این . میلیارد یورو نیز واردات دارد 2602

اولین استان دارای شرکت های صادراتی در  ،شرکت صادرکننده

استان مشغول به هزار شرکت در این  283 .کشور به شمار می رود

فقط در بخش تولید صنعتی و هزار شرکت ،  02فعالیت هستند که 

مهمترین صادرات . درصد نیروی کار فعالیت می کنند 51اشتغال 

%( 62)، استخراج معادن غیر فلزی%(22)شامل مهندسی ماشین االت 

 . می باشد%( 64)و صنعت پوشاک 

میلیارد یورو از  52ار ایتالیا براساس آمار اداره آم

صادرات به بخش مهندسی ماشین االت اختصاص دارد و بدنبال آن 

میلیارد  1، مد و طراحی با میلیارد یورو 3با مواد غذائی 

میلیارد یورو، صنایع شیمیائی و  2یورو، ساختمان سازی با 

 503میلیارد یورو، صنعت پزشکی و سالمت با  200پالستیک با 

 .یورو، قرار دارند میلیارد

 

صنایع غذائی در شهرهای پارما، مودنا و بلونیا متمرکز 

صنعت ماشین و اتومبیل مانند فراری، دوکاتی، . دنمی باش

. قرار دارندپاگانی در این استان  و المبورگینی ، مازراتی

 . می باشدمستقر صنعت سرامیک در فارنزا و ساسولو 

شرکت تعداد درصد  8، درصد جمعیت 3این استان بطور کلی 

درصد تولید ناخالص  2درصد شرکت های تولیدی صنعتی،  2ها، 

درصد صادرات کل ایتالیا  62درصد بودجه تحقیقات و  66داخلی، 

 . را برعهده دارد

 

درصد صادرات گوشت و  28درصد کاشی و سرامیک ایتالیا،  24

 52درصد صادرات ماشین آالت کشاورزی،  53فرآورده های گوشتی، 

درصد ماشین آالت صنعتی عمومی و یک پنجم صادرات مربوط به 

وابسته کل ایتالیا از این استان صادر می خودرو و صنایع 

 .شود

http://www.investinemiliaromagna.eu/en/Facts_and_figures/Internationalization.as
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