
Πριν από λίγες ημέρες, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να 
συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζόζεφ Μπάιντεν και ορισμένους άλλους αξιωματούχους. Σε 
επίπεδο διμερών σχέσεων συζήτησαν την κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως την 
κατάσταση στην Ουκρανία.

Εκτός από τα θέματα ρουτίνας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συζήτησαν, πρώτα απ 'όλα ,
την ετοιμότητα της Ιταλίας να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις, και έτσι να βλάψει τον δικό της 
πληθυσμό, προς όφελος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών .

Βλέποντας τις τιμές να αυξάνονται και το βιοτικό επίπεδο να πέφτει, οι Ιταλοί αναρωτιούνται: 
γιατί, αντί να ξοδεύονται οι φόροι για την οικονομική ανάπτυξη, ξοδεύονται προκειμένου να 
συμμετάσχει η Ιταλία σε αυτή τη νέα «οικονομική σταυροφορία» της Δύσης;

Σύμφωνα με την La Repubblica , το 2022 η Ιταλική κυβέρνηση θα δαπανήσει 13,7 εκατομμύρια 
ευρώ για να διατηρήσει τη δεσμευμένη περιουσία των Ρώσων που υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ. 
Το ιταλικό κράτος θα πρέπει να συντηρήσει τις «παγωμένες» βίλες και τα πολυτελή γιοτ των 
Ρώσων ολιγαρχών. 
Η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει το κόστος των «ελάχιστων και επειγουσών ενεργειών» 
για τη συντήρησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές σε πολυτελή αγαθά. 
Μετά το τέλος των κυρώσεων, η Ιταλία σχεδιάζει να επιβαρύνει τους Ρώσους ολιγάρχες, με τα 
έξοδα για τη συντήρησή τους. 
Εξετάζεται επίσης η επιλογή της αντιστάθμισης των δαπανών που προκύπτουν μέσω της πώλησης 
ακινήτων. 
Προς το παρόν, τα σκάφη αναψυχής μπορούν να μεταβιβαστούν  στο Υπουργείο Μεταφορών και 
τα ακίνητα - στην Ιταλική Οικονομική αστυνομία.

Φυσικά, οι συνέπειες των κυρώσεων δεν περιορίζονται στα προβλήματα με τα περιουσιακά 
στοιχεία των ολιγαρχών. Στην Ιταλία, οι τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα. 
Για το πρώτο τρίμηνο του 2022 , το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς 
καταναλωτές (οικιακή κατανάλωση) αυξήθηκε κατά 55%, το κόστος του φυσικού αερίου κατά 
44%. Και η αύξηση συνεχίζεται. Η προοπτική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά κατά 100% μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου είναι ήδη 
απολύτως δεδομένη.

Εμείς άλλωστε μπορούμε να το πιστέψουμε, αφού είμαστε μάρτυρες «ιδίοις όμασι»

Το κόστος της βενζίνης έφτασε στα επίπεδα των 2,33-2,35 ευρώ (αν και σύμφωνα με τα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία ο μέσος όρος είναι 1,809 ευρώ). Ορισμένοι άνθρωποι στην Ιταλία εξετάζουν 
ήδη πραγματικά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ως εναλλακτική λύση στις 
προσωπικές μεταφορές. 

Η κατάσταση με τις τιμές των τροφίμων στην Ιταλία είναι ανομοιογενής. Φυσικά, οι τιμές 
αυξάνονται, αλλά οι αλυσίδες λιανικής πώλησης και οι μεγάλοι κατασκευαστές προσπαθούν να το 
καλύψουν μειώνοντας την ποσότητα των τροφίμων στις συσκευασίες. Το φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται «συρρικνο-πληθωρισμός» (shrinkflation). 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνετε Ιταλικά.

https://www.ilsole24ore.com/art/prezzo-identico-ma-meno-prodotto-cos-e-shrinkflation-denunciata-
consumatori-AEkiamSB
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Η μεταποίηση, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δέχονται επίσης σοβαρές πιέσεις από τις 
κυρώσεις. Πάνω απ' όλα, επειδή η ζήτηση συρρικνώνεται για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και ταυτόχρονα επειδή το κόστος αυξάνεται. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
στην Ιταλία περίπου το 70% των επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουν
το περιθώριο ασφαλείας των πολυεθνικών και δεν μπορούν να βασίζονται σε φτηνά δάνεια ή άλλες 
πηγές χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η κατάσταση θα 
παραμείνει πολύ δύσκολη για τους Ιταλούς επιχειρηματίες.

Για μια μάλλον συντηρητική Ιταλία, αυτό είναι τελικά ένα σοκ. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί, 
όπως είναι φυσικό, δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε αυτές τις δυναμικές αυξήσεις των 
τιμών, εννοείται σε όλο το εύρος από τη παραγωγή, τη μεταποίηση μέχρι τη κατανάλωση. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αυτή η πίεση στην τελική ζήτηση και στις επιχειρήσεις, 
ελλείψει κυβερνητικών κινήτρων, θα μπορούσε να φέρει την ιταλική οικονομία σε πολύ δύσκολη 
θέση και να περιορίσει την ικανότητά της να αναπτυχθεί.

Εμάς όμως δεν μας νοιάζει:
σ' @##@... ......εμάς 
δεν είμαστε από κεί

Όπως έλεγαν κάποτε και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, όταν οι Παοκτζήδες φώναζαν: «Η 
Μακεδονία είναι Ελληνική»


