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Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού Ιταλίας οικονομικού έτους 2023  

 

Η ι/Κυβέρνηση Meloni, ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της και υπό εξαιρετικά 
στενά χρονικά περιθώρια, δημοσιοποίησε στις 21 Νοεμβρίου τ.έ., το προσχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 και τον πολυετή προϋπολογισμό για την τριετία 
2023-2025 (βλ. σχετ.), επιχειρώντας να αποτυπώσει με συνέπεια τις προεκλογικές της 
δεσμεύσεις. Πρόκειται για την μεγαλύτερη καθυστέρηση, κατάθεσης προσχεδίου 
Προϋπολογισμού στα νομοθετικά σώματα της χώρας, μετά από αντίστοιχη κατάθεση της 
Κυβέρνησης Conte II, μήνα Οκτώβριο, που είχε εγκριθεί οριακά,  πριν την εκπνοή του έτους.  

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, 
καθώς σημαντικό τμήμα των διαθεσίμων πόρων του κρατικού προϋπολογισμού 2023, ύψους € 
35 δισ. θα διατεθεί σε παρεμβάσεις στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων για την 
αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους και του αυξανόμενου πληθωρισμού. Εκ 
παραλλήλου, σειρά πόρων διατίθεται σε μέτρα μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης και ΦΠΑ 
σε ορισμένα προϊόντα, στήριξη της οικογένειας, πολυτέκνων και ευπαθών ομάδων, ενώ 
προωθείται ένα προσωρινό μεταβατικό μέτρο-γέφυρα για το συνταξιοδοτικό σύστημα.   

Ενέργεια. Το μεγαλύτερο τμήμα παροχών, ύψους € 21 δισ., κατευθύνεται στην αντιμετώπιση 
του υψηλού ενεργειακού κόστους, μέσω έκτακτων μέτρων (μπόνους, εκπτώσεις φόρου, δόσεις 
λογαριασμών κ.ά.). Το ποσό αυτό, που θα καλυφθεί με ισόποση αύξηση δημοσιονομικού 
ελλείμματος, σχεδιάζεται να διατεθεί εντός του α’ τρίμηνου 2023.  

Εργασία. Κατανέμονται €4,2 δισ. για περικοπή μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστική και 
φορολογική επιβάρυνση), αποκλειστικά στους εργαζομένους και όχι στους εργοδότες, ως εξής: 
3% για μισθωτούς με εισοδήματα έως €20 χιλ. και 2% για μισθωτούς με εισοδήματα έως €35 
χιλ. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, περιορίζεται σημαντικά η διάρκεια χορήγησης κοινωνικού 
εισοδήματος (reditto di cittadinanza) καθώς και το εύρος των δικαιούχων. Ειδικότερα, σε άτομα 
ηλικίας μεταξύ 18 και 59 ετών (ικανά προς εργασία, που δεν έχουν στο νοικοκυριό τους άτομα 
με αναπηρία, ανήλικους ή εξαρτώμενα άτομα ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών) χορηγείται επίδομα 
έως 7-8 μήνες κατ' ανώτατο όριο έναντι 36 μηνών της υφιστάμενης ρύθμισης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η υποχρέωση του δικαιούχου 
συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης για περίοδο 
τουλάχιστον έξι μηνών, σε αντίθετη περίπτωση, παύει η καταβολή του επιδόματος. Το ύψος 
της παρέμβασης εκτιμάται σε €800 χιλ. και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον 
περιορισμό του πεδίου εφαρμογής. Η Ι/Κυβέρνηση προτίθεται να αντικαταστήσει το εν λόγω 
μέτρο από το 2024 με ένα επίδομα για απόρους. Προτείνεται διεύρυνση του πεδίου επιβολής 
ενιαίου φόρου 15%(flat tax) σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, με έσοδα έως € 85 
χιλ. από € 65 χιλ. , μέτρο που κοστολογείται σε €600 χιλ. Για τους αυτοαπασχολούμενους 
εισάγεται κλιμακούμενος ενιαίος φόρος 15% με έκπτωση φόρου 5% και ανώτατο όριο €40 χιλ.  



Συνταξιοδοτικό. Ενόψει της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, 
πιθανότατα από το 2024, προτείνεται η εισαγωγή ενός μέτρου-γέφυρα, ύψους €800 εκατ., που 
θα ισχύει μόνο για το 2023 και θα χρηματοδοτηθεί από περικοπή υψηλών συντάξεων. 
Πρόκειται για την  «ποσόστωση 103», ήτοι 41 έτη εισφορών και ηλικία 62 έτη, που εκτιμάται 
ότι απευθύνεται σε περίπου 40-50 χιλιάδες δικαιούχους. Στο μέτρο περιλαμβάνονται και οι 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για γυναίκες με παιδιά σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα 
«Opzione Donna» και «Ape Sociale». Για ασφαλισμένους που δεν πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για να υπαχθούν στο νέο μέτρο το 2023, ισχύει ο υφιστάμενος Νόμος 
(Fornero), που προβλέπει συνταξιοδότηση στα 67 έτη ή με 42 χρόνια και 10 μήνες εισφορές 
(γυναίκες: 9 μήνες).  

Στήριξη της οικογένειας. Κατανομή ποσού ύψους €1,1 δισ. για αύξηση εφάπαξ επιδόματος 
σε πολύτεκνες οικογένειες και κοινωνικό επίδομα για την αντιμετώπιση των λογαριασμών 
ενέργειας με αύξηση του ανώτατου ορίου των δικαιούχων από 12.000 ευρώ σε 15.000 ευρώ.  
Προβλέπεται παράταση για το 2023 των κινήτρων αγοράς πρώτης κατοικίας για νέους κάτω 
των 36 ετών, μείωση ΦΠΑ από 10 σε 5% για βρεφικά προϊόντα και γυναικεία προσωπική 
υγιεινή. 

Συναφείς παρεμβάσεις. Στο σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023, προβλέπονται παρεμβάσεις 
ύψους €1,5 δισ. για την ενίσχυση του υγειονομικού συστήματος, ενώ ποσό  €1,0 δισ. 
κατανέμεται σε Δήμους και άλλες δαπάνες. Ενδεικτικά, Ταμείο €500 εκατ. που διαχειρίζονται 
οι δήμοι θα στηρίξει χαμηλά εισοδήματα έως €15.000 με κουπόνι «Carta Risparmio Spesa» 
για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.  

Σημειωτέον ότι, εκτός των προαναφερθέντων, οι ανωτέρω παρεμβάσεις προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθούν με €9 δισ. από τη φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας. 
Δημοσιονομικά έσοδα € 300 χιλ. εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την μίνι φορολογική 
αμνηστία προς οφειλέτες. Συγκεκριμένα, οφειλέτες μεταξύ 2000 και 2015, με καθαρό ποσό 
οφειλής ύψους έως χίλια ευρώ, καλούνται να εξοφλήσουν την οφειλή τους, χωρίς πρόστιμο και 
τόκους υπερημερίας, με καταβολή δόσεων έως πέντε χρόνια. Για οφειλέτες κατά την περίοδο 
2019-2021, εφόσον προβούν σε ρύθμιση της οφειλής εντός του 2023 προβλέπεται επιβολή 
προστίμου μειωμένο σε 5%. Στο πεδίο της εξοικονόμησης δαπανών, εκτιμάται ότι οι περικοπές 
στα Υπουργεία θα ανέλθουν σε  €800 εκατ. το 2023 και σε βάθος διετίας σε €2,7 δισ. 

Προβλέπεται σειρά μέτρων που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2023, όπως η αύξηση του 
ορίου για χρήση μετρητών από 1.000 σε 5.000 ευρώ, η αναστολή της έναρξης ισχύος του 
φόρου πλαστικών και ζάχαρης, των φόρων στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και στα 
ζαχαρούχα ποτά. Αναχρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων με € 1 δισ. για το 2023, με 
στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Τέλος, σχεδιάζεται η επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας του Στενού της Messina, για την 
επανεκκίνηση του έργου κατασκευής γέφυρας διασύνδεσης ηπειρωτικής Ιταλίας - Σικελίας, σε 
διάστημα δύο ετών, αν και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των εκκρεμών δικαστικών 
υποθέσεων και κυρώσεων ύψους περίπου €700 εκατ.  

 
 

Ρώμη, 25 Νοεμβρίου 2022 
 


