
Παρατηρητήριο τιμών ετοιμάζει
η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης 
Για Παρατηρητήριο τιμών ετοιμάζεται η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης, το οποίο, θα είναι έτοιμο το Φθινόπωρο. Η 
απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη εβδομάδα, αξιοποιώντας πλήρως και άμεσα τα τρία νέα παιδιά που προσλήφθηκαν στην ΕΝΚΑ, 
βάσει του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας.
Πρόκειται για έναν οικονομολόγο, κοινωνικό λειτουργό και έναν προγραμματιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
οι οποίοι θα συμπληρώσουν με τη δυναμική τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, το εθελοντικό κίνημα 
προσφοράς ανθρώπων, που δίνουν τη μάχη για έξυπνους καταναλωτές και κερδισμένους πολίτες.
Το παρατηρητήριο τιμών θα περιέχει σε πιο τακτική βάση, καταγεγραμμένες τιμές των ειδών της αγοράς. Θα 
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, τι θα πρέπει να προτιμούν οι καταναλωτές και σε ποιο κατάστημα υπάρχουν οι πιο 
φθηνές τιμές. 
Στην ιστοσελίδα, που θα δημιουργηθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να συνδέεται και με άλλες ιστοσελίδες με 
ομοειδές αντικείμενο, αλλά και να συνεργασθεί και με άλλους φορείς της πόλης, με στόχο την ενημέρωση των 
καταναλωτών.
«Ίσως αυτό να είναι και ένα μέσο πίεσης για να πέσουν οι τιμές των καταστημάτων, μια και τα εισοδήματα 
μειώνονται, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να είναι στα ψηλά», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΝΚΑ, Κώστας 
Αραμπατζής.
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Η Ιταλική οικονομία στην σφαίρα επιρροής της κρίσης του δημοσίου χρέους.

Είναι γεγονός ότι η επόμενη μεγάλη οικονομία της ευρωζώνης (εκτός της Ισπανικής) που δοκιμάζεται από την κρίση του δημοσίου χρέους είναι 
η Ιταλική. Τα ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει ανησυχητικές επιδόσεις μετά την 11η Ιουνίου 2012, όπου και αποφασίσθηκε από τους υπουργούς 
οικονομικών της ευρωζώνης η χορήγηση του πρώτου πακέτου στήριξης των 100 δις ευρώ για το Ισπανικό τραπεζικό σύστημα. 
Η εξέλιξη αυτή στάθηκε αρκετή για την αναζωπύρωση των προβληματισμών αναφορικά με τις δυνατότητες της Ιταλικής οικονομίας, της 
τρίτης σε μέγεθος στην ζώνη του ευρώ, να ανταπεξέλθει στις δημοσιονομικές προκλήσεις των καιρών. Το κόστος του δανεισμού της Ιταλίας, 
παρουσιάζεται αυξημένο, γεγονός που αντανακλά τους φόβους των αγορών για ενδεχόμενη χρηματοδοτική βοήθεια. Η εικόνα αυτή από μόνη 
της γεννά αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις επικρατούσες οικονομικές επιλογές  και τον βαθμό στον οποίο οι επιλογές αυτές περιορίζουν 
ή μεταδίδουν την κρίση στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Είναι αλήθεια όμως, ότι η Ιταλία διέγνωσε σε αρχικό στάδιο την κρίση του δημοσίου χρέους της ευρωζώνης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και 

τις πιθανές επιδράσεις της κρίσης αυτής στο δικό της οικονομικό-πολιτικό μοντέλο λειτουργίας. Έτσι, πολύ νωρίς εμφανίσθηκε να αναπτύσσει κινήσεις (όπως η 
παραίτηση Μπερλουσκόνι, ανάληψη Μοντι, πολύ πριν από την νέα Ισπανική κυβέρνηση Ραχόι, και χωρίς το εκλογικό και ψηφοθηρικό άγχος) οι οποίες  δείχνουν 
αποφασιστικότητα και συντεταγμένη στάση απέναντι στα διεθνή και ευρωπαϊκά δρώμενα.
 Ταυτόχρονα λήφθηκαν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που αναμορφώνουν το υπάρχων συνταξιοδοτικό σύστημα και επιφέρουν κανονιστικές μεταρρυθμίσεις. 
Την παρούσα περίοδο, η Ιταλική οικονομία εμφανίζεται ότι τροχοδρομεί με επάρκεια αλλά όχι με απόλυτη αποτελεσματικότητα απέναντι στην δυσπιστία και τους 
προβληματισμούς των αγορών. Το ιταλικό τραπεζικό σύστημα είναι σχετικά υγιές και το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο από το μισό του ισπανικού 24%. 
Όμως η κατάστασή της δεν χωρά εφησυχασμό. Η Ιταλική οικονομία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (φανερού) δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Το 
φορτίο αυτό είναι στο 120% του ΑΕΠ, το οποίο είναι το βαρύτερο μετά από αυτό της Ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία της Ιταλίας διολίσθησε σε ύφεση κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και αναμένεται η συρρίκνωση της για το 2012 κατά 1,7%. Οι διορθωτικές κινήσεις στο εσωτερικό ίσως θα πρέπει να ενταθούν, αφού 
η παραμικρή στασιμότητα δύναται να οδηγήσει σε χειρότερους όρους δανεισμού, και σε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. 
Πρόσφατα ο επικεφαλής του οργανισμού δημόσιου χρέους της Ιταλίας, δήλωσε ότι όλο και λιγότεροι ξένοι επενδυτές συμμετέχουν στις δημοπρασίες των 
ομολόγων τους τελευταίους μήνες. Το γεγονός αυτό δηλώνει την απροθυμία των διεθνών ιδρυμάτων για επέκταση της έκθεσης τους στην Ιταλία, καθώς επίσης 
και ότι ολοένα και περισσότερο το Ιταλικό δημόσιο χρέος μετακυλίζεται στο εσωτερικό και στους εγχώριους δανειστές (τράπεζες και νοικοκυριά).  
Ωστόσο, οι αγορές παρουσιάζονται σε εγρήγορση και ζυγίζουν με ακρίβεια το βάρος και τις ωφέλειες των οικονομικών επιλογών της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, μπορεί 
να παρατηρηθεί και μία τάση μετατόπισης της προσοχής των αγορών και προς την Γαλλική οικονομία, η οποία στην παρούσα φάση απολαμβάνει την περίοδο 
χάριτος του νέου Προέδρου Ολάντ. Όμως η περίοδος αυτή σύντομα θα παρέλθει, και τότε η έμφαση στην λήψη μέτρων 
για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη θα είναι ακόμη πιο επιτακτική, όχι μόνο για τις οικονομίες του Νότου, αλλά και για 

αρκετές οικονομίες του εύρωστου Βορρά. 
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