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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 

Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 

 

Ρώµη 26.11.2008 

 

Θέµα: Ανακοίνωση µέτρων της ιταλικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κρίσης 

 

Ο ιταλός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στους κοινωνικούς εταίρους τα µέτρα που προτίθεται να 

λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης (το αποκαλούµενο pacchetto 

anticrisi).  

 

Ειδικότερα προβλέπεται: 

 

1. Πάγωµα των τιµών των εισιτηρίων σε τραίνα και λεωφορεία,  καθώς και των τιµολογίων  

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

 

2. ∆ηµιουργία κοινωνικής κάρτας (social card) µέσω της οποίας θα καταβάλλεται ποσό ύψους 40 

ευρώ, µηνιαίως, για την αγορά τροφίµων από άτοµα µε εισοδήµατα κάτω των 6.000 ευρώ, ετησίως, 

για δε τους ηλικιωµένους άνω των 70 ετών, το όριο ορίζεται στις 8.000 ευρώ, ετησίως. Το µέτρο 

αυτό, θα έχει αναδροµική ισχύ από τον Οκτώβριο τ.έ. και θα ισχύει  στις επί τούτου συµβεβληµένες 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, ευρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβέρνησης και 

εµπορικών φορέων, προκειµένου οι δικαιούχοι αυτής της κάρτας να απολαύουν, επίσης, έκπτωσης 

από 5% έως 10%.  

 

3. Ενίσχυση των συνταξιούχων και των οικογενειών µε ανήλικα τέκνα, που το ετήσιο εισόδηµά των 

δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, ετησίως, µε την καταβολή επιδόµατος  από 150 έως 900 ευρώ. 

 

4. Νοµοθετική παρέµβαση για τα στεγαστικά δάνεια, σε συνέχεια της συµφωνίας της κυβέρνησης 

µε την Ιταλική Ένωση Τραπεζών, για την επαναδιαπραγµάτευση των στεγαστικών δανείων για την 

πρώτη κατοικία, από δανειολήπτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποπληρωµής του δανείου 

(σχετ. έγγραφό µας  Αρ. πρωτ.2620/378 από22.5.2008). 

 

5. Σύσταση Παρατηρητηρίων στις Νοµαρχίες της χώρας για την πίστωση, που ως βασικό σκοπό θα 

έχουν τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µέσω ενός “µηχανισµού διαφάνειας” (σηµ. όπως 

αναφέρεται, σύµφωνα µε το γαλλικό µοντέλο). 

 

6. Επιτάχυνση των έργων υποδοµής στη χώρα και αποδέσµευση προς τούτο 16,5 δις ευρώ. 

 

7. Εξετάζεται σχέδιο για την επίσπευση της επιστροφής φόρων σε επιχειρήσεις. 

 

8. Για την στήριξη των επιχειρήσεων σχεδιάζεται επίσης φορολογική έκπτωση δαπανών, από 10% 

έως 15%, επί των κερδών των επιχειρήσεων. 

 

 

Ανωτέρω µέτρα, αναµένεται να οριστικοποιηθούν µε νοµοθετική ρύθµιση έως προσεχή 

Παρασκευή.  

 

Μιχαήλ Βρεττάκης 

Σύµβουλος ΟΕΥ Β΄ 


