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Ι. Η Ιταλία ως χώρα καινοτομίας

A. Εισαγωγή

Η Ιταλία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία στην Ευρώπαϊκή Ένωση και την όγδοη
παγκοσμίως, χάρη στην ανάπτυξη των κλάδων των κατασκευών, των υποδομών, της γεωργίας, της
επιστήμης  και  της  τεχνολογίας,  και  του  τουρισμού.  Οι  μεσαίες  και  μικρές  επιχειρήσεις (ΜμΕ)
αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα της ιταλικής παραγωγικής διαδικασίας, και το τεχνολογικό της
οικοσύστημα κατατάσσεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων της Ευρώπης, με το δήμο του Μιλάνο  να
διακρίνεται ως το επίκεντρο της καινοτομίας στη χώρα.

Η Ιταλία είναι μια χώρα με παράδοση καινοτομίας, η οποία υποστηρίζεται ιστορικά από την ανάπτυξη
του βιομηχανικού τομέα (αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανολογικός εξοπλισμός,  μόδα κ.α).  Ωστόσο, η
διαδικασία ψηφιοποίησης της οικονομίας, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς, γεγονός που οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στη γραφειοκρατία,  στην αντίσταση απέναντι στην αλλαγή και σε κάποια άλλα βαθιά
ριζωμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα, η χώρα χαρακτηρίζεται αφενός από τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της (301.340 km2),
αφετέρου  από  τις κοινωνικό-οικονομικές διαφορές Βορρά-Νότου,  που  έμμεσα επηρεάζoυν τις
δυνατότητες ομοιόμορφης ανάπτυξης του τεχνολογικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η γεωγραφία των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην Ιταλία διαφέρει από άλλες χώρες, καθώς στις
περισσότερες  συγκεντρώνονται   γύρω από  μεγάλες μητροπόλεις  (Σαν  Φρανσίσκο,  Βερολίνο,  Τελ-
Αβιβ, Σιγκαπούρη, Λονδίνο), ενώ στην Ιταλία είναι διεσπαρμένες κατά μήκος όλης της χώρας, και
κυρίως  στις  μεγάλες  πόλεις  (Νάπολη,  Ρώμη,  Φλωρεντία,  Μιλάνο,  Τορίνο),  στο  πρότυπο  που
προχώρησε μεταπολεμικά η  βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Σύμφωνα με την περιοδική έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέχρι τον Απρίλιο του
2021, είχαν καταχωρηθεί 12.561 καινοτόμες  νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούσαν το 3,4%
όλων  των  νεοϊδρυθείσών εταιρειών.  Επιπλέον,  την  τελευταία  πενταετία  από τις  περίπου  365.000
εταιρείες  που  ιδρύθηκαν  στην  Ιταλία  και  εξακολουθούν  να  δραστηριοποιούνται,  το  3,1%
καταχωρήθηκε ως καινοτόμος νεοφυής επιχείρηση (κατά την ημερομηνία της ίδρυσης).

Αναφορικά στη γεωγραφική κατάταξη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,  προηγείται η περιφέρεια
της Λομβαρδίας, με  3.309 νεοφυείς επιχειρήσεις, ακολουθούμενη: από την περιφέρεια του Λάτσιο με
1.443 που αντιπροσωπεύουν το 11,5% του εθνικού συνόλου, (1.286  είναι εγκατεστημένες στη Ρώμη
και αντιστοιχούν στο 10,2% σε εθνικό επίπεδο),  από την περιφέρεια της Καμπανίας με 1.115 που
αντιστοιχούν  στο  8,9%  του  εθνικού  συνόλου  και  την  περιφέρεια  του Βένετο  με  1.034, οι  οποίες
αντιστοιχούν  στο  8,2%  του  εθνικού  συνόλου.  Ωστόσο,  η  περιοχή  με  την  υψηλότερη  πυκνότητα
καινοτόμων  εταιρειών είναι  η  περιφέρεια  του  Τρεντίνο,  όπου  περίπου  το 5,7%  του  συνόλου των
εταιρειών που ιδρύθηκαν την περίοδο 2016-2021, αφορούσαν σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τέλος,  το  73,3%  των  καινοτόμων  νεοφυών  επιχειρήσεων  στην  Ιταλία,  παρέχουν  υπηρεσίες  σε
επιχειρήσεις   και   συγκεκριμένα  το  35,6%  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  συμβουλευτικής,
πληροφορικής και το 13,8% σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι, το 18% των
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νεοφυών  επιχειρήσεων  δραστηριοποιούνται  στη  βιομηχανία  (μηχανήματα  3,2%,  υπολογιστές  και
ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα, 2,8%), ενώ το 3,3% δραστηριοποιείται στο εμπόριο. 

ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο

Α. Νομοθετικό Διάταγμα 179/2012 - Italian Startup Act (ISA)

Το 2012 η Κυβέρνηση της Ιταλίας προκειμένου να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την
τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της προσέλκυσης
ξένων  επενδυτικών  κεφαλαίων  και  μέσω  της  συνεργασίας  πανεπιστημίων  και  επιχειρήσεων,
προχώρησε στη ψήφιση του Νομοθετικού Διατάγματος  Ν.  179/2012, γνωστό και ως «Italian Startup
Act» (ISA).

Το εν λόγω Νομοθετικό Διάταγμα αποσκοπούσε στην προώθηση και διευκόλυνση της ίδρυσης και της
ανάπτυξης  νέων  καινοτόμων  επιχειρήσεων  με  υψηλή  τεχνολογική  αξία.  Επρόκειτο δε,  για τη
δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο ορίζονταν για πρώτη φορά τα χαρακτηριστικά της
“καινοτόμου νεοφυούς επιχείρησης” με υψηλή τεχνολογική αξία, χωρίς  να προβλέπεται τομεακός ή
ηλικιακός  περιορισμός,  όπως σε  εθνικές  νομοθεσίες  άλλων  χωρών,  ενώ  τα  μέτρα  υποστήριξης
αφορούσαν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της καινοτόμου επιχείρησης: από την ίδρυση της έως τα
στάδια ωρίμανσης και ανάπτυξης της.

Α.1 Προϋποθέσεις:

Το ISA απευθύνεται  αποκλειστικά σε καινοτόμες νεοφυείς  επιχειρήσεις,  δηλαδή σε νέο-ιδρυθείσες
εταιρείες,  οι  οποίες  έχουν  ισχυρή  σχέση  με  την  τεχνολογική  καινοτομία.  Ειδικότερα,  οι εν  λόγω
επιχειρήσεις έχουν  τη  δυνατότητα  να  ιδρυθούν σε  οποιονδήποτε  επιχειρηματικό  τομέα,
συμπεριλαμβανομένης  της  γεωργίας,  της  ενέργειας  και  της  μεταποίησης.  Οι  καινοτόμες  νεοφυείς
επιχειρήσεις,  λειτουργούν ως κεφαλαιουχικές  εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών),
οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 Είναι νεοφυείς ή έχουν ιδρυθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 5 ετών.

Έχουν την έδρα τους στην Ιταλία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / ΕΟΧ, με την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν μονάδα παραγωγής ή υποκατάστημα στην Ιταλία.

Δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους ειναι μικρότερος από € 5 εκ.

Δεν διανέμουν τα κέρδη τους  (ούτε στο παρελθόν).

Ο σκοπός τους («oggetto sociale») αφορά, κυρίως ή αποκλειστικά, στην ανάπτυξη, στην παραγωγή
και στην εμπορία καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με σαφή τεχνολογική κατεύθυνση.
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Δεν  είναι  αποτέλεσμα  συγχώνευσης  ή  διάσπασης  μιας  εταιρείας  ή  μεταβίβασης  επιχείρησης  ή
υποκαταστήματος.

Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  πληρούν  τουλάχιστον  έναν  από  τους  τρεις  ακόλουθους  δείκτες  που
σχετίζονται με την καινοτομία:

 Οι δαπάνες  Ε&A (έρευνας και ανάπτυξης) θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 15%,
είτε του κύκλου εργασιών είτε των ετήσιων δαπανών (σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης).

 Θα  πρέπει,  είτε  να  απασχολούν τουλάχιστον  κατά  το  1/3  κατόχους  διδακτορικού  τίτλου,
διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε  τουλάχιστον κατά  τα 2/3 κατόχους μεταπτυχιακού
διπλώματος.

 Η εταιρεία είναι  κάτοχος ή  κάτοχος άδειας ενός καταχωρημένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ή
έχει  υποβάλει αίτηση για δικαίωμα βιομηχανικής  ιδιοκτησίας) ή κάτοχος ενός  πρωτότυπου
καταχωρημένου λογισμικού.

 
Α.2. Κύρια Μέτρα Στήριξης: 

-Δωρεάν ψηφιακή ίδρυση

Πρόκειται  για  καινοτομία  του ιταλικού δικαίου  εταιρειών:  για  πρώτη  φορά  επιτρέπεται  η  ίδρυση
εταιρείας χωρίς συμβολαιογραφική πράξη. Εκτός από τα ελάχιστα τέλη εγγραφής (περίπου 350 €), η
δημιουργία  της  εταιρείας  δεν  επιβαρύνεται  με άλλα  έξοδα.  Επιπλέον,  η  διαδικτυακή  διαδικασία
ίδρυσης  συμβάλλει στην  περαιτέρω εξοικονόμηση (περίπου  2.000  ευρώ)  σε  σχέση με την  τυπική
συμβολαιογραφική πράξη, ενώ η ηλεκτρονική υπογραφή εγγυάται την ταυτότητα των συμμετεχόντων.

-Εξαιρέσεις από το γενικό  δίκαιο εταιρειών

Οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που ιδρύονται με μορφή S.r.l. (αντίστοιχη της ελληνικής Ε.Π.Ε.)
επιτρέπεται  να  δημιουργούν  κατηγορίες  μετοχών  με ιδιαίτερα  δικαιώματα  (π.χ. μετοχές  χωρίς
δικαίωμα ψήφου ή των οποίων τα δικαιώματα ψήφου δεν είναι ανάλογα με την συμμετοχή τους στο
κεφάλαιο),  να  πραγματοποιούν  συναλλαγές  με  δικές  τους  μετοχές,  να  εκδίδουν  άλλα
χρηματοπιστωτικά μέσα  (όπως δικαιώματα προαίρεσης και εργασία με αποζημίωση σε μετοχές και
προσφορά μετοχών κεφαλαίου στο κοινό).  Οι εν λόγω εξαιρέσεις, καθιστούν τους κανόνες για τις
εταιρείες ΕΠΕ πιο συναφείς με αυτούς για τις ανώνυμες εταιρείες  (S.p.a).

-Ευέλικτοι κανονισμοί εργασίας

Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 87/2018, οι καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις υπόκεινται στους
κανονισμούς  των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα,  έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν
προσωπικό  με  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  για  24  μήνες,  κατ'  ανώτατο  όριο,  ανά  εργαζόμενο,
ωστόσο, εντός των 24 μηνών, οι συμβάσεις δύνανται να έχουν μικρότερη διάρκεια και να ανανεωθούν
πολλές φορές.  Επιπλέον, για  τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν άνω των  5
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εργαζομένων,  δεν  απαιτείται  να διατηρούν αναλογία  μεταξύ  των  εργαζομένων  με  συμβάσεις
ορισμένου χρόνου και εκείνων με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

-Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Ο ISA επιβραβεύει με ισχυρά φορολογικά κίνητρα τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από φυσικά
και νομικά πρόσωπα σε καινοτόμες νεοφυείς  επιχειρήσεις. Οι τρέχουσες διατάξεις του ISA, ισχύουν
για επενδύσεις σε μετοχές που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και προβλέπουν τα
ακόλουθα: 

 για τα φυσικά πρόσωπα: αφαίρεση από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος (IRPEF) ποσού ίσου με
το 30% της επένδυσης με ανώτατο όριο το € 1 εκ..

 για τα νομικά πρόσωπα: αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% της
επένδυσης, με ανώτατο όριο τα € 1,8 εκ.

Τα κίνητρα, ισχύουν τόσο για άμεσες επενδύσεις σε καινοτόμες νεοφυείς  επιχειρήσεις όσο και για
έμμεσες  επενδύσεις  εναλλακτικών  χρηματοδοτικών  μέσων,  όπως  τα  Κεφάλαια  Υψηλού  Ρίσκου
(Venture Capitals) και τα Αντισταθμιστικά Αμοιβαία Κεφάλαια Υψηλού Ρίσκου (Hedge Funds).

-Μέτρα σε περίπτωση αποτυχίας/πτώχευσης

Σε  περίπτωση  πτώχευσης,  οι  καινοτόμες  νεοφυείς  επιχειρήσεις ακολουθούν  λιγότερο  χρονοβόρες
διαδικασίες σε σχέση με  τις άλλες επιχειρήσεις.  Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από τυπικές διαδικασίες
πτώχευσης,  όπως τη διαδικασία αναδιάρθρωσης με τους  πιστωτές και την υποχρεωτική διοικητική
εκκαθάριση. 

-Απλοποιημένη πρόσβαση στο Ταμείο Εγγυήσεων ΜμΕ

Οι  καινοτόμες  νεοφυείς  επιχειρήσεις έχουν  την  δυνατότητα απλοποιημένης,  δωρεάν  και  άμεσης
πρόσβασης στο Ταμείο Εγγυήσεων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα,  οι  καινοτόμες  νεοφυείς  επιχειρήσεις  και  πιστοποιημένες  θερμοκοιτίδες  αποκτούν
πρόσβαση σε εγγυήσεις,  οι οποίες  καλύπτουν έως  το 80%  των δανείων  που εκταμιεύονται από  τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για ποσό ύψους έως € 2,5 εκ/ανά εταιρεία. Η εγγύηση εκδίδεται υπό
τους ακόλουθους  ευνοϊκούς όρους:

 Αυτόματα: το Ταμείο δεν πραγματοποιεί καμία αξιολόγηση σχετικά με την πιστωτική θέση της
νεοφυούς  επιχειρήσης  και  στηρίζεται  στην  αξιολόγηση  που  πραγματοποίησε  το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

 Με προτεραιότητα: οι αιτήσεις από καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις αξιολογούνται πριν από
όλες τις άλλες.

 Δωρεάν: δεν υπάρχει κόστος πρόσβασης στο Ταμείο.

-Δανειοδότηση μέσω του προγράμματος “Smart & Start”

Πρόκειται για δανειοδότηση με μηδενικό επιτόκιο,  που καλύπτει  σε ποσοστό έως 80% επενδυτικά
σχέδια αξίας €100.000 – € 1,5  εκ.. Οι επιχειρήσεις με έδρα στη Ν. Ιταλία λαμβάνουν το 30% του
συγκεκριμένου δανείου ως επιχορήγηση (δεν υποχρεούνται να το αποπληρώσουν). Το συγκεκριμένο
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πρόγραμμα  αφορά  όλες  τις  Ιταλικές  νεοφυείς  επιχειρήσεις  αλλά  και  αλλοδαπές  που  διαθέτουν
εγκατάσταση στην Ιταλική επικράτεια.

Β. Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)  - Νομοθετικό Διάταγμα 3/2015, αρθ.4

Ο όρος των καινοτόμων ΜμΕ θεσπίστηκε με το αρθρο 4 του Ν.Δ. 3/2015. Πρόκειται για επιχειρήσεις
που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα αλλά δεν είναι νεοφυείς. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, μετά το πέρας των
5 ετών λειτουργίας, μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς των καινοτόμων ΜμΕ και να χαίρουν των
προνομίων τους. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο καθεστώς των καινοτόμων ΜμΕ καθώς και τα
προνόμια τους είναι τα ακόλουθα:  

Β.1 Προϋποθέσεις:

- Έδρα στην Ιταλική επικράτεια ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
μονάδας παραγωγής ή υποκατάστημα στην Ιταλία.

- Να μην είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο.

- Να έχει κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.

- Ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην ξεπερνά τα € 50 εκ. ή το σύνολο του ενεργητικού τα € 43 εκ.

- Να απασχολεί μέχρι 250 εργαζόμενους.

-  Να  μην  είναι  νεοφυής  επιχείρηση  ή  πιστοποιημένη  θερμοκοιτίδα  (μπορεί  να  ήταν  όμως  στο
παρελθόν).

- Eίναι απαραίτητο να πληρεί δύο εκ των τριών κριτηρίων καινοτομίας:
 Οι δαπάνες  Ε&A (έρευνας και ανάπτυξης) να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 3% του κύκλου

εργασιών ή των ετήσιων δαπανών (σε κάθε περίπτωση του μεγαλύτερου αριθμητικά των δύο
μεγεθών)

 Θα  πρέπει  να  απασχολούν  τουλάχιστον  κατά  το  1/5  κατόχους  διδακτορικού  τίτλου,
διδακτορικούς φοιτητές ή ερευνητές, είτε τουλάχιστον κατά τα 1/3 κατόχους μεταπτυχιακού
διπλώματος.

 Να είναι  κάτοχος ή  κάτοχος άδειας ενός καταχωρημένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (ή να έχει
υποβάλει αίτηση για δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας) που σχετίζεται με κάποια εφεύρεση
βιομηχανική, βιοτεχνολογική, με κάποια καινοτόμα φυτική ποικιλία κ.α.

Β.2. Κύρια Μέτρα Στήριξης:

- Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις-ΜμΕ 
 για τα φυσικά πρόσωπα: αφαίρεση από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος (IRPEF) ποσού ίσου με

το 30% της επένδυσης, με ανώτατο όριο το € 1 εκ..
 για τα νομικά πρόσωπα: αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσου με το 30% της

επένδυσης, με ανώτατο όριο τα € 1,8 εκ.
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-Απλοποιημένη πρόσβαση στο Ταμείο Εγγυήσεων ΜΜΕ

-Απαλλαγή  από  την  πληρωμή  χαρτοσήμου  για  την  εγγραφή  και  τις  λοιπές  πράξεις  στο  Μητρώο
Εταιρειών.

-Δυνατότητα  άντλησης  κεφαλαίων  μέσω   πληθοχρηματοδότησης μετοχικού  κεφαλαίου
(crowdfunding).

-Ειδική  έκπτωση  30%  στις  υπηρεσίες  του  ICE  (Ιταλικός  Οργανισμός  Προώθησης  Εξαγωγών  και
Διεθνοποίησης)
 
-  Οι  καινοτόμες  ΜμΕ  που  έχουν  μορφή  S.r.l.  (αντίστοιχη  της  ελληνικής  Ε.Π.Ε.)  επιτρέπεται  να
δημιουργούν κατηγορίες μετοχών με ιδιαίτερα δικαιώματα (π.χ. μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου ή των
οποίων  τα  δικαιώματα  ψήφου  δεν  είναι  ανάλογα  με  την  συμμετοχή  τους  στο   κεφάλαιο),  να
πραγματοποιούν συναλλαγές με δικές τους μετοχές, να εκδίδουν άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως
δικαιώματα προαίρεσης και εργασία με αποζημίωση σε μετοχές και προσφορά μετοχών κεφαλαίου στο
κοινό)

-Σε περίπτωση ζημιών χρήσης μεγαλύτερων από το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου, δίνεται η δυνατότητα
κάλυψης του κατά  τις  επόμενες δύο χρήσεις, 

-Δίνεται  η  δυνατότητα  εξαίρεσης  από  τα  μέτρα  στα  οποία  υπάγονται  οι  επιχειρήσεις  με
επαναλαμβανόμενες ζημίες.

Γ. Πρόσθετα Μέτρα Στήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις και  καινοτόμες ΜμΕ, λόγω της 
πανδημίας.

Λόγω της πανδημίας Covid-19, η Κυβέρνηση προχώρησε στη θέσπιση νέων μέτρων στήριξης για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ΜμΕ. Τα σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα:

-Μέτρο συνολικού προϋπολογισμού € 10 εκ.,  τα οποία  θα διατεθούν με  τη μορφή επιδότησης σε
νεοφυείς  επιχειρήσεις  για  την  αγορά υπηρεσιών  από  θερμοκοιτίδες,  επιταχυντές,  επιχειρηματικούς
αγγέλους, κέντρα καινοτομίας και άλλους φορείς. 

-Μέτρο συνολικού προϋπολογισμού € 200 εκ. για τη στήριξη επενδύσεων  σε  Venture Capitals, προς
όφελος αποκλειστικά καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Αύξηση κατά +€ 200 εκ. του προϋπολογισμού  εγγυήσεων του Ταμείου  Εγγυήσεων ΜμΕ που θα
απευθύνεται  αποκλειστικά  στις  καινοτόμες   νεοφυείς  επιχειρήσεις  και  καινοτόμες  μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

-Επιπλέον φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα.

 Τα φυσικά πρόσωπα που  επενδύουν  έως  €  100.000  σε   καινοτόμες  νεοφυείς  επιχειρήσεις,
αποκτούν  δικαίωμα  έκπτωσης  φόρου  εισοδήματος  (IRPEF)  ίσου  με  το  50%  της
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πραγματοποιηθείσας επένδυσης, με την προϋπόθεση διατήρησης της συγκεκριμένης επένδυσης
το λιγότερο για 3 έτη.

 Τα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν έως € 300.000 σε  καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αποκτούν  δικαίωμα  έκπτωσης  φόρου  εισοδήματος  (IRPEF)  ίσου  με  το  50%  της
πραγματοποιηθείσας επένδυσης, με την προϋπόθεση διατήρησης της συγκεκριμένης επένδυσης
το λιγότερο για 3 έτη.

ΙΙΙ. Δομή του Οικοσυστήματος Καινοτομίας

Α. Μεγέθη Επενδύσεων – Σημερινή Κατάσταση

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Startup Italia τους πρώτους 6 μήνες του 2021, επενδύθηκαν περισσότερα
από  € 650 εκ., σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται οι γύροι
χρηματοδότησης,  τα  κεφάλαια  πληθοχρηματοδότησης  (crowdfunding) και  οι  επενδύσεις
‘επιχειρηματικών αγγέλων’ (business angels).

Το 2020 το συνολικό ποσό που επενδύθηκε σε ιταλικές καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις ανήλθε στα
€ 729 εκ., οριακά υψηλότερο από τα  €  723 εκ. του 2019,  ενώ τα κεφάλαια πληθοχρηματοδότησης
σημείωσαν αύξηση +  25%.  Το 2020 οι  επενδύσεις  από θεσμικούς φορείς  παρουσίασαν σημαντική
αύξηση  + 34% και από € 215 εκ. το 2019 ανήλθαν στα  € 288 εκ. το 2020. 

Πίνακας 1. Οι συνολικές επενδύσεις σε startups στην Ιταλία την περίοδο 2016-2020

Πηγή: Startup Italia
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Αναλυτικότερα:

-  Το συνολικό ποσό το οποίο επενδύθηκε το  2020  σε νεοφυείς επιχειρήσεις, από ιταλικές εταιρείες
επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs) και  ‘επιχειρηματικούς αγγέλους’ ανήλθε στα € 646 εκ. (€  650 εκ..
το 2019).
Ειδικότερα,  τα κεφάλαια που επενδύθηκαν αποκλειστικά από VCs ανήλθε σε € 270 εκ.(€ 366 εκ. το
2019), από συμπράξεις  VCs με ‘επιχειρηματικούς αγγέλους’ σε  € 325 εκ. (€ 230 εκ. το 2019) ενώ,
αποκλειστικά από  ‘επιχειρηματικούς αγγέλους’,  σε  € 51 εκ. (€ 53 εκ. το 2019).
Όσον  αφορά  στον  αριθμό  των  συναλλαγών,  το  2020,  οι  VCs και  οι ‘επιχειρηματικoί  άγγελοι’
πραγματοποίησαν  συνολικά  330  συναλλαγές  (236  το  2019)  εκ  των  οποίων  οι  126  προήλθαν
αποκλειστικά από  VCs (95 το 2019), οι 108 από  συμπράξεις VCs με επιχειρηματικούς αγγέλους (53
το 2019) και οι 96 αποκλειστικά από επιχειρηματικούς αγγέλους (88 το 2019).

-  Τo  2020 πραγματοποιήθηκαν  από  τις  πλατφόρμες  πληθοχρηματοδότησης μετοχικού  κεφαλαίου
(crowdfunding), 126  συναλλαγές  για  χρηματοδότηση  καινοτόμων  νεοφυών  επιχειρήσεων  και
καινοτόμων ΜμΕ, συνολικής αξίας € 81 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση +25% σε σχέση με το 2019,
περίοδο κατά την οποία είχαν πραγματοποιηθεί 140 συναλλαγές συνολικής αξίας € 65 εκ..

- Τέλος, η διεθνής χρηματοδοτική συνεισφορά το 2020 ανήλθε στα € 148 εκ., σημειώνοντας μείωση
-36% σε σύγκριση με το 2019, περίοδο κατά την οποία είχε κυμανθεί  στα € 231 εκ. (+8% σε σύγκριση
με το 2018). 

 Μέχρι πρόσφατα, οι ιταλικές καινοτόμες  επιχειρήσεις,  δεν περιλαμβάνονταν στον παγκόσμιο χάρτη
των  ‘unicorns’.  Ωστόσο,  πρόσφατα  στη  χώρα   κατεγράφησαν  οι  κάτωθι  εμβληματικές  εξαγορές,
έκαστη των οποίων αποτιμάται σε αξία  €1 δις και άνω (unicorn): 

-H πλατφόρμα διαδικτυακών  πωλήσεων  μόδας Yoox,  η οποία εξαγοράστηκε από τη Richemont το
2018 αντί του συνολικού ποσού των € 5,3 δις.

-Μεταξύ  των  κορυφαίων  συμφωνιών  του  έτους  2020  συγκαταλέγονται: η  Satispay, η  οποία
συγκέντρωσε € 93 εκ. και η πλατφόρμα logistics Milkman η οποία συγκέντρωσε € 25 εκ. 

-Η  πλατφόρμα  DEPOP  (εφαρμογή  πώλησης  μεταχειρισμένων  ειδών  ρουχισμού,  αξεσουάρ  και
διακόσμησης ), η οποία εξαγοράστηκε από την  Etsy  το 2021 έναντι  $ 1,625 δις. Πρόκειται για την
σημαντικότερη, σε αξία, εξαγορά ιταλικής καινοτόμου επιχείρησης έως σήμερα.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα  με  την  έκθεση  Tech  Scaleup  Europe  2020  (δημοσιεύθηκε  από  τη
συμβουλευτική  εταιρεία  Mind  the  Bridge),   το  2019  η  Ιταλία,  στον  τομέα  της  καινοτομίας
κατατάχθηκε στη 10η θέση ως προς τον δείκτη Tech Scaleup Country Index (δείκτης που υπολογίζεται
με βάση τον αριθμό των ενεργών καινοτόμων αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων – scale ups-  και των
κεφαλαίων που άντλησαν), υστερώντας σημαντικά έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας,
της  Γαλλίας  και  της  Ισπανίας.   Σύμφωνα  δε  με  προσωρινά  στοιχεία,  το  2020  στην  Ιταλία
λειτουργούσαν 261 scale ups (0,43 ανά 100.000 κατοίκους), οι οποίες άντλησαν κεφάλαια αξίας € 2,7
δις., που αντιστοιχούσαν στο 0,1% του Ιταλικού ΑΕΠ. Κατατάσσεται δε, σε κατώτερη θέση από τις
υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, αναφορικά με τον αριθμό των κεφαλαίων που επενδύθηκαν ως ποσοστό
του εθνικού ΑΕΠ (η Ισπανία επενδύει σε  scale ups το 0,35% του ΑΕΠ, η Πορτογαλία το 0,25%  και η
Ελλάδα το 0,13%).
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Β. Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VC) στην Ιταλία

To 2019 δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Ιταλίας ‘Cassa
Depositi  e  Prestiti’  (CDP),  το   Εθνικό  Ταμείο  Καινοτομίας  (Fondo  Nazionale  Innovazione),  με
προϋπολογισμό από ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια ύψους €1 δις και με σκοπό τη διάθεση τους σε
καινοτόμες επιχειρήσεις και VCs που επενδύουν σε αυτές.

Ακόμη,  το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Ιταλίας  ‘Cassa Depositi  e  Prestiti’ (CDP) σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ίδρυσαν την πλατφόρμα επενδύσεων  ITATech,
προϋπολογισμού €200 εκ., η οποία χρηματοδοτεί τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας (technology
transfer) μέσω επενδύσεων σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και νεοφυείς επιχειρήσεις. 
Επιπρόσθετα,  ίδρυσαν  το  επενδυτικό  ταμείο  Caravella, το  οποίο  έχει  ως  σκοπό  την  επένδυση  σε
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες ΜμΕ από κοινού  με  επιχειρηματικούς αγγέλους
(business angels).

Ορισμένα  από  τα  ιδιωτικά  Κεφάλαια  Επιχειρηματικών  Συμμετοχών  (Venture  Capital) που
δραστηριοποιούνται στην Ιταλία είναι: P101, 360 Capital, Team Innogest, Indaco, United Ventures,
PrimoMiglio, LVenture (με την LUISS ENLABS), Italian Angels for Growth κ.λπ.

Γ. Θερμοκοιτίδες και επιταχυντές

Το 2020,  στη  χώρα  λειτουργούσαν 212  θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων  (Incubators)  και  επιταχυντές
(Accelerators), από 197 το 2019, σημειώνοντας αύξηση + 7,61%.  Παρά την αξιοσημείωτη ανάπτυξη
που  σημειώθηκε  στην  επικράτεια  της  χώρας  επισημαίνεται  οτι  το  57%  των  θερμοκοιτίδων  και
επιταχυντών βρίσκονται στη Β. Ιταλία. Συγκεκριμένα, η Λομβαρδία  φιλοξενεί το 26% του συνόλου
των θερμοκοιτίδων, ακολουθούμενη από την Εμίλια Ρομάνια με 13% και το Λάτσιο με 9%.

Το καθεστώς λειτουργίας των θερμοκοιτίδων μπορεί να έχει δημόσιο, ιδιωτικό ή μικτό χαρακτήρα. Η
διαχείριση των  δημόσιων θερμοκοιτίδων  γίνεται  αποκλειστικά  από  τους  δημόσιους  φορείς,  συχνά
μέσω  της  δημιουργίας  ανώνυμων  εταιρειών  ειδικού  σκοπού.  Η  διαχείριση  των  ιδιωτικών
θερμοκοιτίδων γίνεται αποκλειστικά από ιδιώτες, ενώ οι μικτές θερμοκοιτίδες είναι οργανισμοί των
οποίων η συμμετοχή περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς. 
Το 63% των θερμοκοιτίδων στη χώρα  έχει ιδιωτικό χαρακτήρα  και μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι
δημόσιο (16%). Επιπλέον, λειτουργούν 27 θερμοκοιτίδες  πανεπιστημίων. 
Η θεσμοθέτηση του Italian Startup Act (ISA) το 2012, σηματοδότησε μια νέα εποχή για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις και θερμοκοιτίδες στη χώρα, που είχε σαν άμεση συνέπεια την αύξηση του αριθμού τους,
καθώς το 54,1% του συνόλου των θερμοκοιτίδων δημιουργήθηκε μετά το 2013. 
Οι θερμοκοιτίδες  στην Ιταλία απασχολούν συνήθως μικρό αριθμό εργαζομένων (το 82%  απασχολεί
λιγότερο από 8 υπαλλήλους), ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων σε θερμοκοιτίδες το 2019 ανήλθε
σε 1219.

Δ. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Οι επενδύσεις της χώρας στην εκπαίδευση είναι χαμηλές και ανομοιόμορφα κατανεμημένες σε επίπεδο
βαθμίδας. Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για την εκπαίδευση, τόσο ως ποσοστό του ΑΕΠ (3,6%)
όσο και ως ποσοστό των συνολικών δαπανών (7,9%), θεωρούνταν  από τις χαμηλότερες στην ΕΕ το
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2019.  Συγκεκριμένα, το ποσοστό  του  ΑΕΠ  το  οποίο  διατέθηκε  στην  προσχολική  αγωγή,  στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι γενικά σύμφωνο με τα πρότυπα της ΕΕ, αντίθετα, οι
δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι χαμηλότερες στην ΕΕ.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του εγχώριου ταλέντου, τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων
δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν στο εξωτερικό (σύμφωνα με
την  ISTAT,  το  2019, 29.400 απόφοιτοι  πανεπιστημίων  μετακόμισαν  στο  εξωτερικό  σημειώνοντας
αύξηση 6% σε σχέση με το 2017 και αύξηση 45% σε σχέση με το 2013). Ως εκ τούτου, στον τομέα της
τεχνολογίας παρατηρείται ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας σημειώνεται έλλειψη εξειδικευμένων
στελεχών.  Ωστόσο, ο  αριθμός  των  προγραμματιστών  στην Ιταλία ανέρχεται  στους  314.000
επαγγελματίες, κατατάσσοντας τη χώρα 7η στην Ευρώπη.

Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ένα έτος μετά την
αποφοίτηση), το οποίο μειώθηκε απότομα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ανακάμπτει αργά
όμως παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ  (74,1% το 2019, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του
85,5% στην ΕΕ). 

ΙV. H Περιφέρεια της Λομβαρδίας και το Μιλάνο ως κέντρα καινοτομίας

Το 2020 η Λομβαρδία με 3.309  καταγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις,  θεωρείται ως η κορυφαία
περιφέρεια της Ιταλίας αναφορικά με την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς φιλοξενεί το 27% του
συνόλου των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Μιλάνο, με 2.300
καταγεγραμμένες  νεοφυείς  επιχειρήσεις,  περισσότερες  από  όσες  έχουν  καταγραφεί  συνολικά  στις
περιφέρειες του Βένετο και της Εμίλια-Ρομάνια. Στην πόλη του Μιλάνου, υπολογίζεται ότι ιδρύονται
σχεδόν δύο νεοφυείς επιχειρήσεις ημερησίως. Το 2020 σημειώθηκε ρεκόρ για τη Λομβαρδία, καθώς ο
αριθμός  των  νεοφυών  επιχειρήσεων  αυξήθηκε  κατά  +31% σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  έτος.  Ο
θετικός  ρυθμός  ανάπτυξης  συνεχίστηκε  και  κατά  το  α΄  τρίμηνο  του  2021,  καθώς  ιδρύθηκαν  211
νεοφυείς επιχειρήσεις, 11 παραπάνω σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Οι  καινοτόμες  νεοφυείς  επιχειρήσεις  στη  Λομβαρδία  δραστηριοποιούνται  στους  τομείς:  της
παραγωγής  λογισμικού,   των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,   της  πληροφορικής,  της  έρευνας  &
ανάπτυξης,  του εμπορίου,  των  κατασκευών,  της  τέχνης  & του πολιτισμού και  των ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων.  Παράλληλα,  συνεισφέρουν στην  οικονομία  της  Λομβαρδίας  € 8,4  δις,
δημιουργώντας  119.000  θέσεις  εργασίας.  Σημειώνεται  ότι,  οι  υψηλής  ανάπτυξης  (high growth)
καινοτόμες επιχειρήσεις παράγουν € 6 δις, από το σύνολο των € 8,4 δις, απασχολώντας 33,5 χιλιάδες
εργαζόμενους. Επιπλέον εκτιμάται ότι, το 40% των συντελεστών στον χώρο της καινοτομίας, είναι
εγκατεστημένοι στη Λομβαρδία, ενώ το 80% των VCs εδρεύει στο Μιλάνο. Το Μιλάνο έχει εξελιχθεί
σε κέντρο, το οποίο  βασίζεται στη στρατηγική συγκέντρωση συνεργιών και προσελκύει εγχώρια και
ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάδειξη της περιοχής του Μιλάνου ως κέντρο καινοτομίας είναι
οι ακόλουθοι: 

 Τα  οκτώ  υψηλού  επιπέδου  ακαδημαϊκά  ιδρύματα  που  προωθούν  την  ανάπτυξη  και  την
καινοτομία σε πολλούς τομείς, και έχουν δημιουργήσει δίκτυα και συνεργασίες στο εξωτερικό
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(το  Politecnico του Μιλάνο κατατάσσεται  20ο παγκοσμίως στον τομέα της Μηχανικής  και
Τεχνολογίας  και  η  θερμοκοιτίδα  του  PoliHub  θεωρείται  απο  τις  σημαντικότερες  στην
Λομβαρδία μαζί με το ComoNext στο Como και το Πανεπιστήμιο του Bergamo).Στο πλαίσιο
της διεθνούς συνεργασίας  ο ακαδημαϊκός τομέας  συνεργάζεται με ιδρύματα του εξωτερικού
και  ερευνητικούς  φορείς,  μέσω ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  όπως  το  Horizon  2020 και  το
Global  Startup  Program,  που  διοργανώνει  το ICE  (Ιταλικός  Οργανισμός  προώθησης
εξωστρέφειας  και  διεθνοποίησης  επιχειρήσεων).  Το  2020  συγκεκριμένα  συμμετείχαν  στο
Global  Startup  Program,  150  νεοφυείς  επιχειρήσεις,  εκ  των οποίων  το  30%  ήταν  από  τη
Λομβαρδία, ακολουθούμενη από τις  περιφέρειες Λάτσιο (17%),  Εμίλια Ρομάνια (12%), την
Καμπανία και το Βένετο (7%).  Οι συμμετέχουσες  νεοφυείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
στους  τομείς:  49%  ICT  (Information  and  Communication  Technologies),  11%  στη
βιοεπιστήμη, 10% στις έξυπνες πόλεις (smart cities)  και στον αυτοματισμό σπιτιών, 8% στην
γεωργία ακριβείας (precision agriculture) και στα τρόφιμα (food tech).

 Αποτελεί το οικονομικό κέντρο της χώρας και την κορυφαία περιοχή παραγωγής στην Ιταλία
όσον  αφορά  στον  κύκλο  εργασιών,  ενώ  παράλληλα  ανήκει  στο  δίκτυο  συνεργασίας  των
τεσσάρων Περιφερειών γνωστό ως «Four Motors of Europe» (www.4motors.eu) μαζί με  την
Baden-Württemberg (Γερμανία), Catalonia (Ισπανία),  και  Auvergne-Rhône-Alpes (Γαλλία).

 Η  διαθεσιμότητα  ρευστότητας  και  κεφαλαίων  είναι  μεγαλύτερη  καθώς  στη  Λομβαρδία
παράγεται  το  22,4%  του  εθνικού  ΑΕΠ.  Η  Λομβαρδία  είναι  η  περιφέρεια  όπου
πραγματοποιείται  ο  μεγαλύτερος  αριθμός  επενδυτικών  δραστηριοτήτων  στον  τομέα  της
καινοτομίας.  Σύμφωνα  με  τα  διαθέσιμα  στοιχεία,  το  2019  ο  αριθμός  των  επενδυτικών
δραστηριοτήτων ανήλθε σε 45 από 36 το 2018, καλύπτοντας το 37% της εγχώριας αγοράς,
ακολουθούμενη από το Πιεμόντε με 15 επενδυτικές τοποθετήσεις  από 3 το 2018 (12% της
εγχώριας αγοράς) και την Εμίλια-Ρομάνια με 11 επενδυτικές τοποθετήσεις από 2 το 2018 ( 9%
της  εγχώριας  αγοράς).  Όσον  αφορά  στους  επιχειρηματικούς  τομείς,  στον  τομέα  του ICT
κατευθύνθηκε το 44% των επενδυτικών επιχειρηματικών κεφάλαίων, στις  χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες (fintech) το 15%, στον τομέας της υγείας το 12% και  στις βιοτεχνολογίες το 6%.

 Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η γεωγραφική τοποθεσία του Μιλάνου και η διασύνδεση του
με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κέντρα καινοτομίας. Επιπλέον, ξεχωρίζει για την παρουσία μεγάλου
αριθμού συνεργατικών χώρων (πχ. Cariplo     Factory   το οποίο ιδρύθηκε από το τραπεζικό ίδρυμα
"Fondazione Cariplo") και επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων (πχ.  Kilometro     Rosso  )  

 Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  Συνδέσμου  Βιομηχανιών  Λομβαρδίας,  Μόντζα  και  Λόντι
(Assolombarda), η Λομβαρδία κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των Περιφερειών της ΕΕ ως προς το
ποσοστό δημιουργίας καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ετησίως (Πίνακας 1).

Πίνακας 2. Ετήσιο ποσοστό δημιουργίας καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων σε Περιφέρειες της ΕΕ
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Πηγή: Assolombarda

Α. Αποτίμηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας 

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία της Ιταλίας κατατάσσεται στην 3η θέση στην Ε.Ε. και στην 8η θέση
παγκοσμίως,  στον τομέα της καινοτομίας δεν έχει  σημειώσει  αντίστοιχη πρόοδο και οι  επενδύσεις
αναλογικά βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ως κυριότεροι λόγοι θεωρούνται οι ακόλουθοι :

 Υπάρχει  αναντιστοιχία  μεταξύ  του  περιεχομένου  της  ακαδημαϊκής  εκπαίδευσης  και  των
δεξιοτήτων  που  απαιτούνται  στην  αγορά  εργασίας.  Παρατηρείται   έλλειψη  κατευθύνσεων
σπουδών,  οι  οποίες  εστιάζουν  στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα,  καθώς οι  παραδοσιακοί
τομείς της  βιομηχανίας εξακολουθούν να κυριαρχούν.

 Η οικονομία της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία,  φορολογικές επιβαρύνσεις  και
περίπλοκους νόμους και κανονισμούς και κατατάσσεται σύμφωνα με το δείκτη του Heritage
Foundation 2021, 68η σε σύνολο180 χωρών ως προς την «οικονομική ελευθερία» .

 Oι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις νεοφυείς  επιχειρήσεις είναι υψηλότεροι
από τους αντίστοιχους στο Η.Β. και στην Ιρλανδία  (χώρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη).

 Ελλείψει μεγάλου αριθμού εγχώριων επενδυτών, οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (scale
up) προκειμένου να αντλήσουν χρηματοδοτικούς πόρους, μεταφέρουν τα κεντρικά γραφεία και
το επιχειρησιακό κομμάτι στο εξωτερικό (κυρίως στις  ΗΠΑ και στο ΗΒ), διατηρώντας την
έρευνα  και  την  ανάπτυξη  στην  Ιταλία  και  συμπαρασύροντας  αντίστοιχα  νέους  Ιταλούς
επιστήμονες (brain drain).

 Η αγγλική γλώσσα δεν είναι  αρκετά διαδεδομένη, ενώ  η απαραίτητη γνώση της ιταλικής
λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση νέων με δεξιότητες από άλλες  χώρες.

 Η επιχειρηματική  κουλτούρα  (business  mindset),  είναι  διαφορετική  ως  προς  την  ανάληψη
επιχειρηματικών κινδύνων, σε σχέση με την αγγλοσαξονική. Το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης
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απεικονίζει,   σε  μεγάλο  βαθμό,  τη  νοοτροπία  των  Ιταλών  επιχειρηματιών  να  επιλέγουν
χαμηλότερου κινδύνου επενδύσεις έναντι της συμμετοχής τους σε VCs.  

 Η  έλλειψη  ψηφιακής  εκπαίδευσης  και  η  απουσία  μηχανισμού  παρακολούθησης  και
αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα.

 Οι μεγάλες οικονομικοκοινωνικές διαφορές  μεταξύ του Βορρά και του Νότου, αποτελούν ένα
σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Στην Ιταλία των 60 εκ.κατοίκων, το 35% έχει ηλικία 55ετών και
άνω, το 33% κατοικεί στο Νότο και το 70% κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 Στην  περιφέρεια  της  Λομβαρδίας,  ενώ  είναι  συγκεντρωμένος  μεγάλος  αριθμός  ΜμΕ,   ο
αριθμός  των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προβούν σε
στρατηγικές εξαγορές, είναι περιορισμένος.

 

Eπίλογος-Προτάσεις

Τα  οικοσυστήματα καινοτομίας και τεχνολογίας Ελλάδας-Ιταλίας βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και
υπολείπονται  σημαντικά  των  αντίστοιχων  οικοσυστημάτων  άλλων  Κ-Μ  της  ΕΕ  (HB,  Iρλανδία,
Λιθουανία κ.α).
Οι Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις  ΜμΕ (0-99 εργαζόμενοι) αποτελούν τον  βασικό κορμό  τόσο
της  ελληνικής  οικονομίας  (98% των επιχειρήσεων στην  Ελλάδα)  όσο και  της  ιταλικής  (92% των
ενεργών επιχειρήσεων στην Ιταλία) και απασχολούν αντίστοιχα το  85,2% και 82% των εργαζομένων.
Ως  εκ  τούτου,  διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  ενίσχυση  της  απασχόλησης,  της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα. Παράλληλα,
αποτελούν  την  κινητήριο  δύναμη  των  οικονομιών  των  δυο  χωρών,  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε
ευρωπαϊκό επίπεδο,  συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ. 
Η  επιβίωσή  τους,  ωστόσο,  στο  σημερινό  παγκόσμιο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  απαιτεί  συνεχή
εκσυγχρονισμό στην παραγωγή και στη διαχείριση, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, πρόσβαση σε
σχετική  πληροφόρηση  και  χρηματοδότηση,  υιοθέτηση  προηγμένων  τεχνολογιών,  αξιοποίηση
δεδομένων, δικτύωση και συνεργασίες. 
Ως εκ τούτου, η συνεργασία με ξένους εταίρους διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και
ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια ευρύτερη
ομάδα χρηματοδοτικών πόρων και γνώσεων με χαμηλότερο κόστος και επιμερισμό του κινδύνου. 
Το λιανεμπόριο, ο κλάδος των ΤΠΕ, ο τουρισμός και τα τρόφιμα αποτελούν σημαντικούς κλάδους της
οικονομίας των δυο χωρών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη ή αναμένονται να εισέλθουν άμεσα σε μια φάση
έντονου μετασχηματισμού και ως εκ τούτου οφείλουν από σήμερα να σχεδιάζουν καλύτερους τρόπους
αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς.
Η  Ελλάδα  και  η  Ιταλία  συνεργάζονται  ήδη  στον  τομέα  της  καινοτομίας  και  της  διαστημικής
τεχνολογίας,  μέσω  της  συμμετοχής  τους  στα  προγράμματα  της  ΕΕ  (HORIZON,  INTEREG).
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Σημειώνεται όμως, ότι παρά το γεγονός ότι η Ιταλία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της χώρας
μας, σε διμερές επίπεδο  δεν έχουν προχωρήσει  σε αξιοσημείωτες εξειδικευμένες δράσεις προώθησης
συνεργιών στον τομέα της καινοτομίας και τεχνολογίας (innovation partnerships). 
Κατόπιν  τούτων  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  οικοσυστημάτων
καινοτομίας των δυο χωρών προτείνουμε:

-Τη διοργάνωση Β2Β συναντήσεων μεταξύ καινοτόμων ε/επιχειρήσεων και ι/βιομηχανιών,  με σκοπό
την προώθηση της καινοτομίας στη μεταποιητική βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες. 
Η  διοργάνωση  στοχευμένης  επιχειρηματικής  αποστολής,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν  καινοτόμες
επιχειρήσεις, τεχνολογικά ιδρύματα και εταιρείες τεχνολογίας από τη χώρα μας,  με την προϋπόθεση
προηγούμενης  έγκαιρης διερεύνησης και καθορισμού των τομέων ενδιαφέροντος των ι/βιομηχάνων,
προκειμένου οι  συμμετέχοντες  στις  Β2Β συναντήσεις  να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια,  θα είχε
αποτελέσματα  αμοιβαία επωφελή (win win).

Οι τομείς στους οποίους θα είχαμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε τις συνέργειες είναι:

 Προηγμένες υπηρεσίες καινοτομίας

 Προηγμένα  Υλικά  (δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  φορείς  που  αναπτύσσουν  σύνθετα  υλικά  και
βιοϋλικά υψηλής απόδοσης)

 Ενέργεια και βιωσιμότητα (επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς  στον τομέα της διαχείρισης
της ενέργειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις
έξυπνες τεχνολογίες)

 Μηχανική,  Πρωτότυπα  και  Σχεδιασμός  (εταιρείες  και  επαγγελματίες  που  ειδικεύονται  σε
τρισδιάστατα πρωτότυπα, μηχανική, βιομηχανική σχεδίαση, εργονομία)

 Ανώτερη  εκπαίδευση  (πανεπιστήμια  και  ιδιωτικά  ιδρύματα  που  προσφέρουν  εκπαιδευτικά
προγράμματα,  από  μεταπτυχιακούς  τίτλους  και  πρακτική  κατάρτιση  έως  μαθήματα
αναβάθμισης για επαγγελματίες).

 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ομάδες που αναπτύσσουν λογισμικό, εφαρμογές
και βιομηχανικές λύσεις).

 Βιολογικές  Επιστήμες  (life  sciences-επιχειρήσεις  και  ερευνητικά  κέντρα  που  αναπτύσσουν
λύσεις στους τομείς της βιοϊατρικής, της υγείας και της διάγνωσης).

 Μηχανική (εταιρείες και ενώσεις που ειδικεύονται στη μοντελοποίηση, στην προσομοίωση και
στη δημιουργία πρωτοτύπων συστημάτων ελέγχου με εφαρμογές στους τομείς της ρομποτικής,
της  βιομηχανικής  αυτοματοποίησης,  της  βιομηχανικής,  της  αερο-ηλεκτρονικής  και  των
αυτόματων μηχανικών συστημάτων).

16



-Υπογραφή Διμερούς  Μνημονίου  Συνεργασίας μεταξύ  θεσμικών φορέων  όπως  π.χ  η Περιφέρεια
Αττικής  με την  Περιφέρεια Λομβαρδίας,  ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, που θα
προωθούν τις συνέργειες σε συγκεκριμένους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης.
 ▪ Διασύνδεση των δομών Έρευνας & Ανάπτυξης των ελληνικών εταιρειών ΤΠΕ με αντίστοιχες δομές
της Iταλίας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων και τον πειραματισμό σε νέες
λύσεις για μεταφορά τεχνολογίας.
 ▪ Ενίσχυση της συνεργασίας των δυο οικοσυστημάτων καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων με το
σχεδιασμό  και  την  από  κοινού  ανάπτυξη  «περιοχών  καινοτομίας»  (innovation  districts)  που
παγκοσμίως  συμβάλλουν  στην  τόνωση  της  συνεργασίας  και  την  επιτάχυνση  της  καινοτομίας,  με
παράλληλη  ανάπτυξη  ικανών  κινήτρων  για  την  προσέλκυση  ξένων  οργανισμών  (anchor  tenants)
προκειμένου να δημιουργήσουν κοινές εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, δοκιμών και ανάπτυξης
λογισμικού, κτλ.
-Συμμετοχή ελληνικών καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην έκθεση
CIBUSTEC, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί  στην πόλη Πάρμα της Περιφέρειας Emilia-Romagna,
και διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό οργανισμό Fiere di Parma, στις 24-27/10/2023.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Σύνδεσμοι

-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ITALIA STARTUP
Via Copernico 38 – 20124 Milan
T. +39 351 9336636
www.italiastartup.it
Επικοινωνία: κ. Federico Barilli | General Director | federico.barilli@italiastartup.it

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – APSTI

APSTI – Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani
Via Mario Giuntini 13 – 56023 Cascina (Pisa)52
T. +39 0371 4662212
www.apsti.it
Επικοινωνία: Edoardo Imperiale | Internationalization Manager | direzione@ssip.it 

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

PNI CUBE 
Bologna, Via G. Fanin 48 
T. +39 3938647711 
www.pnicube.it

-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

INNOVUP
Via Copernico, 38, 20124 Milano 
www.innovup.net

-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

INVITALIA
Via Calabria, 46 - 00187 Roma 
www.invitalia.it

- AIFI – Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt
Via Pietro Mascagni 7, 20122 - Milano 
www.aifi.it/
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-VC HUB
via Ruggero Boscovich, 31,  20124 Milano 
www.vchub.it

-IBAN – Italian Business Angels Network Association 
Via Aosta, 4, 20155 Milano 
www.iban.it

-Italian Angels for Growth
Corso Buenos Aires, 77 - 20124 Milano 
www.italianangels.net

B. Σημαντικότερες εκδηλώσεις για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις

Milan Fintech Summit
Τοποθεσία και ημερομηνία: Μιλάνο, 4-5 Οκτωβρίου 2021
Διοργανωτές: Fintech District και Business International
Πληροφορίες: milanfintechsummit.com 

CibusTec
Τοποθεσία και ημερομηνία: Πάρμα, 24-27 Οκτωβρίου 2023
Διοργανωτές: Koeln Parma Exhibitions
Πληροφορίες: cibustec.it

Startupitalia Open Summit 
Τοποθεσία  και ημερομηνία:  Φλωρεντία, 2 Ιουλίου 2021.
Διοργανωτής: Startupitalia.eu
Πληροφορίες:https://startupitaliaopensummit.eu/agenda/

Digital Innovation Days
Τοποθεσία  και ημερομηνία: Μιλάνο, 10-13 Νοεμβρίου 2021
Διοργανωτής: 24pr&events
Πληροφορίες: digitalinnovationdays.com

Web Marketing Festival
Τοποθεσία  και ημερομηνία:  Ρίμινι, 16-18 Ιουνίου 2022.
Διοργανωτής: wmf
Πληροφορίες: www.webmarketingfestival.it/

European Startup Festival
Τοποθεσία  και ημερομηνία: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη
Διοργανωτής: European Startup Association, Torino
Πληροφορίες:https://eustartupassociation.com/festival/
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ΠΗΓΕΣ

Ministero dello sviluppo economico: Startup innovative: tutti i dati ad aprile 2021

Italian Ministry of Economic Development Directorate General for Industrial Policy, Competitiveness 
and SMEs: The Italian Startup Act. Italy’s policy framework to support innovative startups
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Executive%20summary%20ISA%2007_2019.pdf

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative

https://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/index.html

Startup Blink: Milan Startup Ecosystem
https://www.startupblink.com/blog/milan-startup-ecosystem/ 

Flanders Investment & Trade: The Italian Startup and Scaleup Ecosystem
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2020-Itali
%C3%AB-The%20Italian%20startup%20and%20scaleup%20ecosystem%20website.pdf

Agenzia ICE-Global Startup Program
https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program

Tracxn: Soonicorn Club 2021:Top Tech Startups in Italy
https://tracxn.com/d/soonicorn-awards/top-startups-in-italy-tech-2021 

Project A Insights: The Italian Tech Ecosystem
https://insights.project-a.com/the-italian-tech-ecosystem-19c08621778d 

Network Digital 360:Practical Startup Ecosystem Guide in Milan: Incubators & Accelerators
https://www.startupbusiness.it/practical-startup-guide-in-milan-incubators-accelerators/93233/ 

Guida Startup
https://www.guidastartup.it/ 

Italian Innovation Day: Italian Startup Ecosystem
https://italianinnovationday.weebly.com/italian-startup-ecosystem.html 

Cariplo Factory
https://www.cariplofactory.it/en/ 

Kilometro Rosso
https://www.kilometrorosso.com/en/ 

Social Innovation Monitor, Politecnico di Torino, Report Pubblico sugli incubatori, acceleratori Italiani 
2020.
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https://socialinnovationmonitor.com/

https://www.agendadigitale.eu/startup/business-angels-grandi-aspettative-per-il-2021-i-dati-che-fanno-
ben-sperare/

https://www.ilsole24ore.com/art/startup-investimenti-stabili-italia-2020-nonostante-pandemia-
ADytmx7

https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/07/Survey-IBAN-Investimenti-2020_def.pdf

https://bebeez.it/files/2020/07/Survey-IBAN-Investimenti-2019_def.pdf

https://www.aifi.it/visualizzaallegatodocumenti.aspx?chiave=62mIaR6D67af68Q38i384756dQV71b

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/startup-italia-investimenti-finanziamenti-
2020

https://www.startupbusiness.it/investimenti-in-startup-nel-2020-flessione-del-2-rispetto-al-
2019/106052/

https://mindthebridge.com/tech-scaleup-italy-2020-report/

https://mindthebridge.com/tech-scaleup-italy-2020-report/#iLightbox[image_carousel_1]/2
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