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 بررسی اجمالی صنعت داروسازی ایتالیا

ایتالیا یکی از بزرگترین کشورهای دارای صنعت داروئی 

گزارش زیر بصورت مختصر به . در اروپا می باشدپیشرفته و مدرن 

 :بررسی این صنعت می پردازد

 

 : سهم این صنعت در اقتصاد ایتالیا: الف

درصد درآمد  01تا  01امروزه صنایع داروسازی ایتالیایی 

ناخالص خود را هزینه سرمایه گذاری در پروژه های تحقیقاتی و 

هزار  36مجموع نیروی کار شاغل در این صنایع . توسعه می کنند

 . و پانصد نفر است

ایتالیا یکی از پیشروترین کشورهای اروپایی در زمینه 

% 5.91. داروهای بیوتکنولوژی می باشد تحقیقات دارویی به ویژه

شرکتهای داروسازی ایتالیا در زمینه این تحقیقات فعال می 

در رتبه دوم قرار گرفته %( 9.)باشند و ایتالیا بعد از آلمان 

در حال .  در رده سوم اروپا قرار دارد% 5.98انگلیس با . است

ایی داروی خاص بیوتکنولوژی در ایتالیا در فاز نه 611حاضر 

برای % 10از میان آنها . مطالعه و در آستانه تولید می باشند

 . برای درمان سرطان می باشد% 91درمان بیماریهای عفونی و  

رشد همزمان تولیدات دارویی و صادرات آن در سالهای گذشته 

باعث شده است تا کارشناسان از ایتالیا به عنوان هاب دارویی 

ی کار متخصص، کیفیت باالی مواد کارآمدی نیرو: اروپا یاد کنند

اولیه، تکنولوژیها و دستگاههای مربوطه، بسته بندی محصوالت 

دارویی همگی از نقاط قوت این صنعت هستند که باعث شده اند 

ایتالیا همگام با آلمان یکی از کشورهای پیشرفته در این 

 . درصدی تولیدات خود شود 1.زمینه تلقی شود و موفق به صادرات 

 

 :تولید و صادرات این صنعت :ب

طبق آمار منتشره در حاشیه نمایشگاه ساالنه داروی شهر 

نفر از آنها  9111شش هزار نیروی کار که  9101بولونیا، در سال 
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تولیدات دارویی . زیر سی سال سن دارند جذب این صنعت شده اند

از این % 16میلیارد یورو گذشته و  61در همین سال از مرز 

خارج از کشور صادر شده اند و به  –میلیارد یورو  99 –تولیدات 

این کشور همچنان دومین کشور اروپایی در زمینه تولیدات 

سرمایه گذاری و توسعه صنایع داروسازی در دو   .دارویی است

 . درصدی داشته است 01سال گذشته رشدی 

دهگانه صادرات در رده بندی  9108و  9118در بین سالهای 

صوالت دارویی همواره رتبه اول را به خود اختصاص ایتالیا، مح

به کشور بلژیک  9108بیشترین صادرات دارو در سال .  داده اند

بوده است و بیشترین واردات در همین سال ( میلیون یورو 19989)

 . صورت گرفته است( میلیون یورو 69859)از کشور سوئیس 

 وییپانزده کشور اول در زمینه واردات و صادرات دار

 واردات  صادرات

میلیون  

 یورو

میلیون   درصد کل

 یورو

 درصد کل

 9191 69859 سوئیس 0691 19989 بلژیک

 0998 99.51 بلژیک 0095 991.3 آلمان

ایاالت  0099 99011 سوئیس

 متحده

99660 0091 

 0199 99951 آلمان 0191 09615 فرانسه

 93. 09.89 فرانسه 395 09018 انگلستان

ایاالت 

 متحده

 598 .0951 هلند .19 09110

 399 09060 انگلستان 199 08. هلند

 191 09116 ایرلند 190 160 ژاپن

 893 .19 اسپانیا 898 396 اسپانیا

 091 685 چین 091 885 چین

 098 980 دانمارک 091 810 اتریش

 096 911 اتریش 091 918 روسیه

 099 013 سوئد 091 910 برزیل

 090 011 بلغارستان 091 916 یونان

 .19 063 مجارستان 099 999 ترکیه

 396. 059.31 مجموع 5199 .01931 مجموع 

 033 1..017 کل واردات 033 537.02 کل صادرات
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 9101سال  سه ماهه اول صادرات محصوالت دارویی به ایران در

نسبت به درصدی  01میلیون یورو بوده است که رشدی  099881معادل 

. داشته است( میلیون یورو 019508)  9108دوره مشابه در سال 

واردات دارو و محصوالت پزشکی از ایران در سه ماهه اول سال 

 . میلیون یورو بوده است 8معادل  9101

 

 :مزیت های این صنعت در ایتالیا: ج

یکی از بزرگترین مشکالت بازار پررونق داروی ایتالیا قیمت 

ارزان این محصوالت به نسبت سایر کشورهای اروپایی، باالخص 

کشورهای اروپای شمالی، است که باعث فروش بیش از حد آن به 

کشورهای خارجی و ایجاد بحران کمبود برخی داروها در داخل 

س که برای درمان به عنوان مثال داروی میراپک. ایتالیاست

 16یورو و در ایتالیا  918پارکینسون به کار می رود در آلمان 

با توجه به قوانین جاری مربوط به تجارت موازی . یورو می باشد

در اتحادیه اروپا فروش دارو در سایر کشورهای عضو این 

اتحادیه منع قانونی نداشته و شامل تعرفه های گمرکی نیز نمی 

روهای موجود در بازار دانمارک از طریق یک چهارم دا. شود

 01این رقم در سوئد . تجارت موازی وارد این کشور شده است

 01درصد و در آلمان  09درصد، در ایرلند  0691درصد، در هلند 

 . درصد می باشد

 01درصد از قیمت آن آلمان،  91قیمت داروهای ایتالیا 

آن در انگلستان درصد از قیمت  1درصد از قیمت آن در فرانسه و 

در چهار سال گذشته وزارت بهداشت و . ارزان تر می باشد

شرکت عمده فروش دارویی  811نهادهای سالمت ایتالیا مجوز تأسیس 

این شرکتها اجازه دارند عالوه بر توزیع : را صادر کرده اند

دارو در داخل کشور به فروش عمده آن در خارج از کشور نیز 

  .بپردازند

کارشناسان هشدار می دهند که روند رو به رشد فروش 

ایتالیا را به سمت داروهای خاص به خارج از کشور ممکن است 

بحران دارویی که یونان با آن مواجه است بکشاند و این کشور 

با کمبود آنتی بیوتیک، داروهای بیولوژیک، دارو برای درمان 

هر چند در سال  .هپاتیت نوع ث و داروهای ضد سرطان مواجه کند

دولت ایتالیا قانونی تصویب کرد که به موجب آن صادرات  9108

داروهایی که در بازار داخلی کمیاب یا نایاب هستند، ممنوع می 
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باشد، هنوز فهرست به روز شده این داروها در اختیار شرکتهای 

 . فروش و صادرات دارو قرارداده نشده است

 

 :الیاوضعیت آموزش داروسازی در ایت: د

کرسی دانشگاهی برای آموزش رشته داروسازی  69در ایتالیا 

این  دانشجویان .وجود دارد (ساله 1) در مقطع کارشناسی پیوسته

شرط فارغ .  واحد دانشگاهی را بگذرانند 611باید  رشته

التحصیلی بعد از دفاع از پایان نامه گذراندن دوره کارآموزی 

. ولتی یا خصوصی می باشدبه مدت شش ماه نزد یک داروخانه د

برای عضویت در کانون داروسازان و داشتن مجوز برای تأسیس 

داروخانه، فارغ التحصیالن این رشته باید در آزمون دولتی که 

این آزمون شامل یک بخش : ساالنه برگزار می شود شرکت کنند

 . کتبی، سه بخش عملی و یک بخش شفاهی می باشد

 

عبارتند  9101ته داروسازی در سال ده دانشگاه برتر برای رش 

 :از

 دانشگاه کارلو اوربینو .0

 دانشگاه پادووا .9

 دانشگاه تریسته .6

 دانشگاه فرارا .8

 دانشگاه مودنا .1

 رم –دانشگاه تور ورگاتا  .3

 دانشگاه تورینو .1

 دانشگاه پاویا .5

 فدریکوی دوم –دانشگاه ناپل  ..

 دانشگاه سالرنو .01

گذراندن امتحان برای ورود به این رشته ها متقاضیان بعد از 

جامع سال آخر دبیرستان باید در امتحان ورودی که هر کدام از 

دانشگاهها برگزار می کنند شرکت کنند و تنها در صورت کسب 

 .نمره قبولی می توانند برای ثبت نام اقدام کنند

 شرکت های بزرگ داروئی در ایتالیا و میالن: ه
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 : می آیدن میال مستقر درشرکت های بزرگ داروئی برخی از 

 

PROMEFARM  S.r.l.                              http://www.promefarm.com/ 
Farmaceut ici CABER S.p.A.                      http://www.caber.it/ 
MIBA S.p.A.                                        http://www.mibaspa.com/ 
PH& T S.p.A.                                   http://www.phtpharma.com/index.php 
Gent ium S.p.A.                            https://www.gentium.com/  
PIAM Farmaceut ici                    http://www.piamfarmaceutici.com/  
Shire It alia S.p.A                  http://www.shireitalia.it/default.aspx  
Visuf arma S.p.A.                 http://www.visufarma.it/  
GIOVANNI OGNA & FIGLI S.p.A               http://www.ogna.it/  

Crucell It alia s.r.l.                                                 http://www.crucell.it/  
Pierrel S.p.A.                                  http://www.pierrel.it/pierrel/modules/core/page.asp?p=HOME  
Biopharma s.r.l.                                                 http://www.biopharma.it/  
Geymonat S.p.A.                                               http://www2.geymonat.com/  
LISAPHARMA S.p.A.                                       http://www.lisapharma.it/  
Cosmo  Pharmaceut icals                                 http://www.cosmopharmaceuticals.com/  
THERABEL Pharma 
http://www.therabel.com/NTherabel/Default.aspx?alias=www.therabel.com/ntherabel/giennepharm
a  
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l             http://www.labct.it/  
IDI Farmaceut ici  s.r.l. 
MEDA Pharma                                               http://www.medapharma.it/  
So.Se. Pharm s.r.l.                                        http://www.sosepharm.it/ 
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A.                http://www.valpharma.com/ 
DOC Generici s.r.l.                                       http://www.docgenerici.it/ 
Dompé S.p.A.                                              http://www.dompe.com/ 
Biof ut ura Pharma                                       http://www.biofutura.it/ 
CHEMI S.p.A.                                                 http://www.chemi.it/             

B. Braun Milano                                          http://www.bbraun.it/ 
Nycomed S.r.l.                                            http://www.nycomed.com/it/ 
Mont ef armaco                                      http://www.montefarmaco.com/ita/azienda/mission.html 
Valeas S.p.A.                                           http://www.valeas.it/ 
Scharper S.p.A.                                         http://www.scharper.it/ 
SPA - Societ à Prodot t i Ant ibiot ici  S.p.A                 . http://www.spaspa.it/  
Doppel  Farmaceut ici s.r.l                             http://www.doppelfarmaceutici.it/  
Mediolanum  f armaceut ici  S.p.A.             http://www.mediolanum-farma.it/ 
Chiron It alia                                               http://chironitalia.it/  
 Biot est It alia Srl                                       http://www.biotest.it/  

BRACCO S.p.A.                                          http://www.bracco.com/  
RECORDATI S.p.A                                 http://www.recordati.com/?sc_lang=it-IT 
FAMAR It alia                                              http://www.famar.gr/ 
Grünent hal It alia                                        http://www.grunenthal.it/grt-web/Grunenthal_Formenti_-
_Italia/80600016.jsp 
CSL Behring                                                    http://www.cslbehring.it/ 
VALEANT PHARMACEUTICALS ITALY s.r.l. http://www.valeant.com/ 
UCB Pharma                                                    http://www.ucb.com/ 
 
Solvay It alia                                                       http://www.solvay.it/ 
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Novo Nordisk                                       
http://www.novonordisk.it/documents/promotion_page/document/2_about_us.asp 
Merck S.p.A                                                   http://www.merck.it/ 
Boehringer Ingelheim It alia                             http://www.boehringer-ingelheim.it/ 
Roche S.p.A.                                                      http://www.roche.com/ 
NiKem Research                                             http://www.nikemresearch.com/ 
 
 
 

 

 بخش اقتصادی: تهیه
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