WŁOSKA TURYSTYKA CELEM MAFII W
OBLICZU PANDEMII WIRUSA COVID-19
Pandemia Covid-19 ma piorunujący wpływ na branżę turystyczną na
całym świecie. Wiele firm z trudem radzi sobie z sytuacją, co
otwiera je na bardzo desperackie rozwiązania ze strony właścicieli.
Widać to na przykład w kontekście włoskiej turystyki, która boryka
się z problemem zorganizowanej przestępczości.

Obroty przestępczości zorganizowanej wynikającej z przenikania mafii do legalnej gospodarki
sektora turystycznego przekraczają 2,2 mld euro. 40 % tej kwoty koncentruje się na południu kraju.
Tak wynika z badań przeprowadzonych przez instytucję Demoskopika.
Turystyka kusi organizacje przestępcze
40 % całkowitego obrotu przypada na samą mafię 'Ndrangheta, a prawie 4,5 tys. firm jest
najbardziej narażonych na pranie pieniędzy związane z kryzysami płynności finansowej wywołanymi
pandemią.
"Turystyka na kolanach z powodu pandemii jest kusząca dla organizacji przestępczych" - mówi
prezes Demoskpopika Raffaele Rio.
W tym kontekście najbardziej zagrożonych jest sześć regionalnych systemów turystycznych. Są to:
Kampania, Sycylia, Lacjum, Kalabria, Lombardia i Apulia. Po przeciwnej stronie znajdują się cztery
regiony o mniejszej podatności na zagrożenia: Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia i Trentino-Alto
Adige.
'Ndrangheta głównym graczem
Lwia część z 2,2 mld euro przypada mafii 'Ndrangheta z obrotami w wysokości 810 mln. Za nią
plasuje się mafia Camorra z 730 milionami (33%), a pozostałe grupy mają 30% udziału w całkowitych
dochodach.
Jeśli chodzi o aspekt terytorialny, 38% działalności przestępczej, czyli 825 mln, koncentruje się na
południu. Następne w kolejności są środkowe Włochy (515 mln), północno-zachodnia część kraju
(490 mln) i północno-wschodnia (370 mln).
Minister zaniepokojony
"Śledztwo Demoskopiki w sprawie infiltracji mafijnej we włoskim sektorze turystycznym jest
niepokojące. Jest to zjawisko, które mocno szkodzi sektorowi złożonemu z poważnych
przedsiębiorców, zniszczonych przez pandemię" - powiedział agencji ANSA minister turystyki
Massimo Garavaglia.
"Rząd opracowuje przejrzyste formuły finansowania zdolne do wspierania operatorów dotkniętych
ekonomicznymi skutkami wirusa, aby uczynić je odpornymi na uzależnienie od mafii. Minister
Lamorgese [Minister Spraw Wewnętrznych] ma jasny obraz i wierzę, że już przyjmuje inicjatywy
mające na celu ograniczenie tego typu infiltracji", podsumował.
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