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Emilia-Romagna:  
 
tehetséges emberek 
vonzása és az innováció 
megteremtése

Történelmi egyetemeivel, formabontó gyártási 
módszereivel, magas életminőségével, európai 
szintű szolgáltatásaival és stabil közlekedési 
infrastruktúra-rendszerével Emilia-Romagna 
stratégiai csomópontként működik 
Olaszországban és egész Európában.

Emilia-Romagna a gazdaságilag legfejlettebb olasz régiók 
egyike. Az elmúlt 20 évben kapcsolati hálózatot épített 
ki a kutatás és az ipar, valamint a munka világa és az 

oktatás között, olyan dinamikát létrehozva, amely képes a gaz-
dasági ingadozásokhoz való alkalmazkodásra és az azokra 
való reagálásra, miközben olyan környezetet alakít ki, amely 
kedvező az innováció és a vonzerő szempontjából. 

Napjainkban Emilia-Romagna elkötelezetten támogatja a fej-
lesztést, és segít mindannyiunk, de különösen a fiatalok és 
gyermekeik jövőjének megteremtésében. Olyan európai régi-
óban élhetnek és nőhetnek fel, amely a nagyszabású átala-
kulások közepette is megragadja a lehetőséget arra, hogy 
a változás legjobb formájával azonosuljon. 

A csaknem 4,5 millió lakosú, észak-közép-olaszországi Emi-
lia-Romagna az ország iparilag egyik legfejlettebb térségében 
található. Irigylésre méltó földrajzi helyzetéből adódóan ez 
a régió köti össze északot nyugattal, és a Földközi-tenger, 

illetve Észak-és Közép-Európa térségeit az adriai- és jón-ten-
geri országokkal. A régió a régi római útról, Via Emiliáról kapta 
a nevét, amely egyúttal nemzetközi turisztikai látványosság 
is, akárcsak a sűrűn lakott tengerpart. 

A 22 452 km² területű Emilia-Romagna síkságokon, dombos 
vidékeken és az Appennin-hegyláncon – több mint kilenc 
megyén – ível át. Ezek között a megyék között szerepel 
Bologna is, a régió fővárosa, amely a nyugati világ legrégebbi, 
11. században alapított egyetemével büszkélkedhet.

Emilia-Romagna az ország vezető mezőgazdasági régióinak 
egyike. A gazdálkodás a GDP mintegy 6 %-át teszi ki, amely 
részben a több mint 8000 mezőgazdasági szövetkezet hoz-
zájárulásának köszönhető. A versenyképesség növelése érde-
kében a mezőgazdasági ágazat strukturális átszervezésekbe 
és kiváló minőségű áruk, például gabonafélék, burgonya, kuko-
rica, paradicsom, hagyma, gyümölcsök és borszőlő termesz-
tésébe kezdett. A szarvasmarha- és sertéstenyésztés szintén 
rendkívül fejlett. 

Intelligens hajtóerők

Az erős, nyitott, fenntartható és globális gazdaság megterem-
tése érdekében a régió nemrégiben elkötelezte magát az 
intelligens szakosodási stratégia végrehajtása mellett, amely 
egy olyan, Európa-szerte használt eszköz, amelynek célja 
a kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó politikák hatékony-
ságának növelése. Így olyan iparágakba fektetnek be, amelyek 
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jelenleg a legerősebbek a régióban – építőipar, agrár-élelmi-
szeripar, mechatronika és gépgyártás –, valamint a feltörek-
vőben lévő élettudományokba, a nagy adathalmazokba és 
a kreatív gazdaságba. 

A változás hajtóerejének megerősítése érdekében a régió fog-
lalkozik az információs és kommunikációs technológiák, a zöld 
gazdaság, a jóllét és az életminőség fejlesztésével, valamint 
az innovációnak, illetve a szolgáltatások korszerűsítésének és 
a gyártási rendszerek környezeti fenntarthatóságának a támo-
gatásával is.

Az elmúlt öt évben a regionális gazdaság növekedésnek indult, 
megerősítve vezető régióként betöltött pozícióját Olaszország-
ban. Az egy főre eső GDP továbbra is magasan az országos 
átlag fölött maradt, 0,5 % és 1,5 % közötti éves különbségekkel 
és a 2017 és 2021 közötti időszakban becsült 4,1 %-os vál-
tozással a 2,3 %-os országos átlaghoz viszonyítva (Covid19 
előtti becslések). 

Az export már régóta Emilia-Romagna gazdaságának egyik 
legnagyobb erőssége: ez Olaszország második legjobb régiója 
a kivitel összértéke szerint, és a vezető európai régiók közé 
tartozik az egy főre jutó exportmennyiség tekintetében. 2019-
ben a regionális szintű kivitel növekedése 4,8 % volt a 2018-as 
adatokhoz képest, bőven meghaladva a nemzeti átlagot 
(+2,5 %), valamint a Lombardia (0,4 %) és Veneto (1,1 %) régi-
ókban mért értékeket is. 2019 első kilenc hónapjában Emi-
lia-Romagna kivitele meghaladta a 49 milliárd EUR-t – nála 
csak Lombardia teljesített jobban. A regionális turizmus növe-
kedése is határozottan kedvező, hiszen 2019 első 10 hónapját 
több mint 57,4 millió látogatóval zárták (ez az érték 1,8 %-kal 
nagyobb a 2018-ban mért adatokhoz képest). 

Végezetül pedig 2019-ben a foglalkoztatási ráta elérte 
a 74,4 %-ot, amely több mint 2 millió új munkahelyet jelent, 
és amely közelít a 2020-ra kitűzött európai célkitűzéshez 
(75 %), és csaknem 11 százalékponttal haladta meg az orszá-
gos átlagot. 

Ez a jelentős fejlődés túlszárnyalja a regionális gazdasági 
eszközöket, és szélesebb perspektívák felé nyit. Emilia-Ro-
magna régió híres a sajátos történelmi jellegzetességeiről, 
amely egy adott földrajzi területen működő értéklánchoz tar-
tozó szervezetek és vállalkozások koncentrációja. Ez egy sor 
kedvező feltételnek köszönhető: a megosztás előnyben része-
sítése – még a versenytársak között is – az ehhez kapcsolódó 
társadalmi hatásokkal, a vállalkozói készség, a társadalmi 
párbeszéd, valamint az oktatási rendszerek és vállalkozások 
közötti folyamatos tapasztalatcsere. Az egész régió ökoszisz-
témájának legfőbb erősségét az a képesség jelenti, hogy eze-
ket a feltételeket közös tényezővé alakítják, ami meghatározó 
szerepet játszik a különböző területeken, de elsősorban a digi-
tális transzformációban.

A kohéziós politika hatása 

A 2014–2020-as program keretében Emilia-Romagna maxi-
málisan kihasználta az ERFA és az ESZA által biztosított támo-
gatást. Ezen erőforrások eredményes felhasználásának és 
a finanszírozott projektek számának szempontjából Emilia-Ro-
magna olaszországi és európai viszonylatban is a vezető 
régiók között található. Helyi intézményekből, kis-, közép- és 
nagyvállalkozásokból, iskolákból, egyetemekből, kutatóinté-
zetekből és harmadik szektorbeli szervezetekből álló területi 
rendszert aktivált és kötött össze. A technológiai innováció 
finanszírozásával, valamint a kutatás és üzleti élet közötti 
együttműködés támogatásával Emilia-Romagna megerősítette 
a gyártásban való kiválóságát, növelte az energiahatékony-
ságot, és fejlesztette a belső digitális kultúrát, minden esetben 
az adott területek tehetségére és az új fejlesztési útvonalak 
kialakítására való képességére alapozva. Ezért a termelékeny-
ség és a K+I támogatása mellett a társadalmi felelősségvál-
lalás és az innováció is nagy szerepet kaptak. 
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A társadalmi harmónia és a kohézió Emilia-Romagna vérében 
van. A régiónak ismét sikerült megvalósítania a kohéziós poli-
tikát minden szegmensben. Ezt a 2012-es földrengés után 
történtek is bizonyították, hiszen az EU azonnal cselekedett, és 
támogatást nyújtott számos, földrengés sújtotta terület felújí-
tásához, lehetővé téve a gyártási tevékenységek folytatását. 
A helyi vállalkozások közötti együttműködés és összehangoltság 
is hozzájárult az újjáépítéshez és a termelés elosztásához. 
A csapatmunkára való hajlandóság ma is megfigyelhető 
a Covid19-világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzet alatt.

Hat gazdasági prioritás

Az ERFA 2014–2020 közötti regionális operatív programját 
(ROP) az intelligens és fenntartható növekedés mentén való-
sították meg. A humán és területi tőke került a regionális poli-
tikák középpontjába a térségek és városok vonzerejének 
növelése érdekében. Ez új lehetőségeket teremtett a foglal-
koztatás- és vállalkozásfejlesztésre, valamint a 2014–2020-
as időszakban 481,8 millió EUR-val járult hozzá a gazdasági 
rendszer versenyképességének megerősítéséhez nemzeti és 
regionális pénzeszközökkel. 

A ROP hat stratégiai prioritást határozott meg Emilia-Romagna 
gazdaságának fejlesztése érdekében: K+I a teljes gyártási 
rendszerre vonatkozó technológiaátadás érdekében; az IKT 
fejlesztése az egész régióban elérhető, ultragyors széles sávú 
rendszer megvalósításához; a vállalkozások versenyképessége 
és vonzerejük növelése a gazdaság fejlesztése és a foglalkoz-
tatás növelése érdekében; alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság elérése a regionális gazdaság környezeti hatásának 
csökkentése céljából; a környezeti és kulturális erőforrások 
újraminősítése és előmozdítása a turizmus ösztönzése és 
a regionális kiválóság fejlesztése érdekében; valamint a vonzó 
és befogadást elősegítő városok támogatása, amelyek a lehe-
tőségek, a társadalmi interakció, és a közösségben való tény-
leges részvétel újraindításának színterei.

2019 végére a régió teljes mértékben lehívta az ERFA 2014–
2020 közötti regionális operatív programjából származó pénz-
eszközöket. 480 millió EUR-t osztottak szét – a teljes támogatás 
99,6 %-át –, és 3460 projektet választottak ki kérelmezési 
eljárások során, amelyekből 1407-et már teljesítettek is 
a 832,4 millió EUR értékű teljes beruházás keretén belül.  
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Minden egyes beruházás hozzájárul a hosszú távú regionális 
növekedéshez, például több mint 23 millió EUR-t biztosítottak 
a kulturális értékek újraminősítésére, így ösztönözve a kultúra 
és az idegenforgalom jövőbeni fejlesztését. Mindezek alapján 
a régió meghatározta a helyi közösségek stratégiai jellegét 
a versenyképességük növelésében betöltött szerepük szem-
pontjából, valamint azt a tudást, hogy a globális verseny első-
sorban a terület azon képességén alapul, hogy erősítse a saját 
identitását, a gyártási, társadalmi és kulturális tőkéjét, vala-
mint, hogy vonzó legyen a vállalkozások, a humán tőke, illetve 
az innovatív és magas hozzáadott értéket képviselő projektek 
számára. Mindkét célkitűzéshez a növekedés támogatását, 
a munkahelyteremtést és az életminőség javítását célzó, állami 
és magánberuházások közötti, illetve európai, nemzeti, regio-
nális és helyi stratégiák közötti szinergiára van szükség. 

Egy másik prioritás a K+I támogatásával kapcsolatos, e prio-
ritás tekintetében vitathatatlan Emilia-Romagna azon képes-
sége, hogy különböző ötleteket, tapasztalatokat és készségeket 
valósítson meg. A korábbi uniós finanszírozású programok 
alkalmával a régió már megkezdte a csúcstechnológiai hálózat 
kiépítését a regionális innovációs ökoszisztéma ösztönzése 
érdekében. A hálózat multiplikátorhatással bírt az alkalmazott 
kutatás, a technológiaátadás és az innovációs vonzerő szem-
pontjából, megteremtve az alapot a nemzetközi jelentőségű 
eredmények eléréséhez. Ezt úgy sikerült elérnie, hogy két fő 
témára fókuszált: a fenntarthatóságra és a digitalizációra, 
ezzel bizonyítva, hogy a régió képes arra, hogy szembenézzen 
az európai szintű jelentős kihívásokkal, és nem utolsósorban 
a nagy adathalmazokkal. 

Nemzetközi elismerés

A szilárd ökoszisztéma és a K+I-ra vonatkozó integrált regio-
nális politikák kulcsfontosságúak voltak a 2017-es és 2019-es 
nemzetközi díjak elnyeréséhez. Az első a Középtávú Időjá-
rás-Előrejelzések Európai Központja volt, a második a Leo-
nardo, amely egy rendkívüli számítási képességgel rendelkező 
szuperszámítógép, amely ha jelenleg működésben lenne, 
a világ legerősebb számítógépe lenne. Ezzel Bologna is csat-
lakozhatna a nagy teljesítményű európai számítástechnikai 
hálózathoz, amelynek Barcelona és Helsinki már tagja. 

Ez a nagyszabású digitális infrastruktúra a humán intelligen-
ciára épül. Következésképpen a régió jelentős összeget fekte-
tett az ebben a szektorban hasznosítható értékes készségekbe 
az ESZA operatív program finanszírozása, a posztgraduális 
képzési tanfolyamok, valamint a doktori és kutatási ösztön-
díjak révén, illetve a több mint 900 000 EUR értékű támogatás 
elosztásával, amellyel a nagy adathalmazokról szóló innovatív 
felsőoktatási programot segítik. A program célja, hogy az újon-

nan végzett hallgatók olyan tudást és készségeket sajátítsanak 
el, amelyek révén képesek lesznek nagy adathalmazokat 
magas hozzáadott értékű információkká alakítani az őket 
alkalmazó szervezetek számára. A fenti tevékenységeknek és 
a regionális innovációs ökoszisztéma nemzetközi elhivatott-
ságának köszönhetően Emilia-Romagna ma olyan régiónak 
számít, amely képes arra, hogy külföldről vonzza a fiatal, 
magas képzettséggel rendelkező tehetségeket, lehetővé téve 
számukra, hogy a saját szakterületükön gondolkodjanak 
a karrierlehetőségeiken.

A régió területén megvalósuló kohéziós politika végrehajtása 
során Emilia-Romagna továbbra is elkötelezett marad az 
intézmények, az oktatás és képzés, valamint a kutatási rend-
szer és gazdasági-gyártási rendszer közötti kapcsolat meg-
erősítésére. Az uniós pénzeszközöknek és a jelen kihívásait 
előrejelző stratégiának köszönhetően Emilia-Romagna készen 
áll arra, hogy Európai Adatvölggyé váljon, és képes arra, hogy 
vezető szerepet játsszon a gazdaságokat és társadalmakat 
átalakító digitális forradalomban.  

A régió ehhez hasonlóan a korszerű kihívásokra is képes volt 
reagálni, például a Covid19-világjárványra. Alig néhány hét 
leforgása alatt a vállalkozások és kutatólaboratóriumok 190 
kutatási projektet terjesztettek elő, a fertőtlenítési módsze-
rektől kezdve a közösségi távolságtartással kapcsolatos tech-
nológiákon és távolról végezhető tevékenységeken át az új 
orvostechnikai eszközökig. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.regione.emilia-romagna.it/
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