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 ایتالیا  (Biotech) زیست فناوری نگاهی به صنعت
 

 : مقدمه
، سال امیدوار کننده و پویائی را پشت سر 6102ایتالیا در سال  زیست فنآوریصنعت 

این علیرغم مشکالت اقتصادی که شرکت های بیوتک با آن روبرو بودند، . گذاشته است
  .سودآور بودایتالیا در بخش های کشاورزی، صنعتی و پزشکی داروئی  صنعت در 

 
 :اطالعات کلی

، بعنوان انجمن ایتالیائی Assobiotec از سوی انجمن منتشرهبراساس اطالعات 
تعداد شرکت های . رشد داشته است 6102سال این صنعت در ، زیست فنآوریتوسعه 

، 6102در پایان سال  بود، بشدت افزایش یافتهدر دهه گذشته که ایتالیائی در این صنعت 
بیوتک  تماماشرکت تحت تعریف شرکت  622شایان ذکر است . رسیدشرکت  984نزدیک به 
 . که فعالیت اصلی و تخصصی آنها منحصرا در این بخش می باشد قرار دارند

 :جدول صنعت بیوتک

 6102سال  شاخص

 984 تعداد شرکت ها

 یورو 4.991.402.111 گردش مالی کل

 یورو 0.822.081.111 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 نفر 4664 شاغلینتعداد 
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ا در بخش های زیر ایتالیائی براساس زمینه های کاری آنه زیست فنآوریشرکت های 

  : قابل تقسیم بندی می باشند
 داروئی پزشکیدر بخش های : بیوتک قرمز -

 صنعتی در بخش: بیوتک سفید -
 کشاورزی در بخش: بیوتک سبز -
 .بخش های متنوع می باشدکه تلفیقی از : چند بخشی تکبیو -

کنند،  فعالیت می پزشکی داروئیدرصد از شرکت های بیوتک، منحصرا در بخش  25
به  کشاورزیدرصد در بخش  4تلفیقی و در بخش درصد  05درصد ،  69با  صنعتیبخش 

 .لندفعالیت مشغو
کمتر از )درصد از شرکت های بیوتک ایتالیائی، جزء شرکت های خرد  12همچنین 

و ده درصد باقی ( کارمند 621تا  21بین )درصد جزء شرکت های متوسط  09، (کارمند 21
 . مانده جزء شرکت های بزرگ بشمار می روند

به مرکزیت شرکت در استان لومباردیا  090از نظر توزیع جغرافیائی نیز باید گفت 
شرکت در التزیو به مرکزیت رم،  92شرکت در پیه مونته به مرکزیت تورین،  21میالن، 
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شرکت در استان توسکانا به  54شرکت در استان امیلیا رومانیا به مرکزیت بولونیا،  99
شرکت در دیگر استان های  98 شرکت در ونتو به مرکزیت ونیز، و 58فلورانس،  مرکزیت

 .فعالیت می کنندشمالی و جنوبی 
 

 :پزشکی و داروئی زیست فنآوری
خش بی در ردرصد کل سرمایه گذا 41درصد کل گردش مالی صنعت بیوتک و  12

 : می باشد بخشجدول زیر گویای این . می باشدپزشکی متمرکز  -داروئی

 6102سال  شاخص

 شرکت 620 تعداد شرکت ها

 یورو 1.050.689.111 گردش مالی کل

 یورو 922.416.111 گذاری تحقیق و توسعهسرمایه 

 نفر 2222 تعداد شاغلین
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فعالیت می در بخش دارو و پزشکی در بخش های زیر  زیست فنآوریشرکت های 

 : کنند
 برای درمان و پیش گیری از بیماریتهیه واکسن  -
درمانی از جمله درمان های سلولی و ژنتیکی امراض  روش هایتوسعه داروها و  -

 گوناگون
 به مراکز اصلی  دارو انتقال -
  DNA/RNA و انجام آزمایش های تشخیصی تشخیص مولکولی -
   های جدیدکشف دارو -

 
 : صنعتی زیست فنآوری 

فرآوری و تولید  جهتوتک نوین یصنعت به استفاده از روشهای بدر  زیست فنآوری
جهت حفاظت  Bioremediationزیست پاالئی  فنآوری های و تولید ، سوختواد، میائیشیم

 .از محیط زیست بکار می رود
 صنعتی زیست فنآوریجدول  

 6102سال  شاخص

 شرکت 004 تعداد شرکت ها

 یورو 0.296.802.111 گردش مالی کل

 یورو 55.265.111 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 نفر 0526 تعداد شاغلین
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 :کشاورزی زیست فنآوری
و  تراریختیسبز که شامل استفاده از روشهای مدرن برای تولید محصوالت  زیست فنآوری

می  ..وخت، کشاورزی ملکولی و س، روش های غنی سازی محصوالت غذائی، موادشیمائی
 . باشد

 کشاورزی زیست فنآوری جدول

 6102سال  شاخص

 شرکت 99 شرکت هاتعداد 

 یورو 246.412.111 گردش مالی کل

 یورو 8.620.111 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 نفر 0526 تعداد شاغلین
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