LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS ITALIJOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. balandžio mėn.
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija

INFORMACIJOS ŠALTINIS

DATA

2020-0430

Vartojimo sumažėjimas 2020 m. I ketv. – 26%:
drabužių ir aksesuarų, maisto ir gėrimų bei ne
maisto prekių sektorių rodikliai be pokyčio sausio
ir vasario mėn., tačiau -76% kritimas kovo mėn.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-lockdownprimo-trimestre-abbatte-consumi-26percentoADRHlVN

2020-0429

Transporto ministrė žada, kad artimiausiame
Vyriausybės dekrete bus numatyta 200 eur paskata
įsigyjantiems dviratį, paspirtuką, riedį ir pan. (gyv.
>60000 žm. gyvenvietėse), siekiant paskatinti
mažiau naudoti viešąjį transportą

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/29/new
s/allo-studio-un-bonus-da-200-euro-per-lacquisto-di-bici-e-monopattini-si-pensa-anche-acorsie-preferenziali-1.38783429

2020-0429

Politecnico di Torino tyrimas: 8 iš 10 parduodamų
kaukių neefektyvios

https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2020/04/29/n
ews/mascherine_la_bocciatura_del_politecnico_
di_torino_otto_su_dieci_non_funzionano_255199015/?ref=nl-rep-a-bgr

2020-0428

Cosmoprof2020 Bolonijoje atidėta iki 2021 m.
pavasario, birželio 4-10 d. veiks virtuali parodos
platforma WeCosmoprof

https://www4cosmoprof.com/

2020-0427

Banca d‘Italia perspėjimas dėl įmonių
(ne)likvidumo: nemokumo rizika - virš 10%.

https://www.repubblica.it/economia/2020/04/27/
news/banca_d_italia_liquidita_imprese_garanzie
_coronavirus-254996459/

2020-0427

Barų ir veiklos atnaujinimas tik nuo birželio 1 d.
reiškia papildomus 9 mlrd. eur nuostolių šiam
sektoriui, 5 mlrd. Eur – maisto pramonei (iki
krizės italų 35% maisto išlaidų išleisdavo baruose
ir restoranuose)

https://www.ilsole24ore.com/art/fipe-riaprireristoranti-giugno-significa-altri-9-miliardiperdite-ADdlLwM

2020-0427

Atsižvelgiant į Vyriausybės sprendimą reguliuoti
kaukių kainą – max 0,5eur/vnt, specialusis
COVID-19 komisaras D. Arcuri pasirašė
susitarimą su sektorinėmis asociacijomis
Federfarma, Order ir Assofarm, pagal kurį ITA
vaistinės galės parduoti piliečiams chirurgines
kaukes už šią kainą be jokio ekon. nuostolio (jeigu
bus įsigijusios kaukių anksčiau brangiau, gaus
kompensacijas)

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/04/27/
mascherine-il-commissario-arcuri-firma-unaccordo-con-i-farmacisti/

2020-0427

ITA automobilių
balandžio mėn.

https://www.ilsole24ore.com/art/auto-mercatoitaliano-e-fermo-98percento-case-chiedo-aiutogoverno-ADQ9g0M

pramonė

sustojusi:

-98%

https://www.ilsole24ore.com/art/coronaviruscosmoprof-cancella-l-edizione-2020-bologna-erilancia-un-format-virtuale-ADjgZGN

PASTABOS

DATA
2020-0416

2020-0402-09

2020-0406

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
ITA mados pramonė (2 pgl dydį šalies pramonė:
virš 65 tūkst. įmonių, 580 tūkst. darbuotojų, 95
mlrd. Eurų apyvarta) pasirengusi atnaujinti veiklą:
pasirašytas „saugumo protokolas“ tarp pramonės
įmonių asociacijos ir profsąjungų
18 d. sustabdytos automobilių pramonės nuostoliai
- 1,5 mln. automobilių mažiau; sektoriaus krizė tik
dar labiau pagilėjo - vasario mėn. buvo 20 mėn. iš
eilės su neigiamais gamybos rodikliais; pavojuje
1400 sektoriaus įmonių, 120 tūkst. darbo vietų
Ariston Thermo Group (Fabriano), Ast (Terni) ir
Michelin (Cuneo) dalinai atnaujina savo
produkcijos gamybą

INFORMACIJOS ŠALTINIS
https://www.ilsole24ore.com/art/sistema-modapronto-ripartire-firmato-protocollo-sicurezzaAD9vwdK

https://www.ilsole24ore.com/art/automotiveprodotti-15-milioni-veicoli-meno-18-giornichiusura-ADESLJJ
https://www.ilsole24ore.com/art/auto-crisirischio-1400-aziende-e-120mila-posti-lavoroADGR2QH
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-19ricominciano-prime-produzioni-ADLd5aI

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-0423

LT humanitarinė pagalba ITA

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/coron
avirus-in-arrivo-aiuti-umanitari-dallalituania.html
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/corona
virus-in-arrivo-aiuti-umanitari-dallalituania_1045666_44/?src=sociallist_col_dx
https://newsicilia.it/italpress/coronavirus-inarrivo-aiuti-umanitari-dalla-lituania/549707
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/c
oronavirus_in_arrivo_aiuti_umanitari_dalla_litua
nia-62043958.html
https://corrieredellumbria.corr.it/video/pillole/15
83783/coronavirus-in-arrivo-aiuti-umanitaridalla-lituania.html
https://www.ilcittadinoonline.it/videopillole/coronavirus-in-arrivo-aiuti-umanitaridalla-lituania/
https://www.liberoquotidiano.it/video/pillole/222
56553/coronavirus_in_arrivo_aiuti_umanitari_da
lla_lituania.html
http://247.libero.it/lfocus/41788052/0/coronaviru
s-in-arrivo-aiuti-umanitari-dalla-lituania/

2020-0416

2020-0406

Carlo Bonomi išrinktas nauju Confindustria
prezidentu 2020-2024 m.; oficialiai pradės eiti
pareigas, kai paskyrimą patvirtins asociacijos
asamblėja, kuri yra planuojama gegužės 20 d.

https://www.ilsole24ore.com/art/confindustriacarlo-bonomi-e-presidente-designato-ADQK5aK

Campari ir Intercos bendradarbiavimas: gamins
rankų dezinfekcines priemones ligoninėms

https://www.ilsole24ore.com/art/coronaviruscampari-e-intercos-insieme-produrre-geligienizzanti-ADf15XI

https://www.confindustria.it/notizie/dettaglionotizie/Carlo-Bonomi-designato-presidente-peril-quadriennio-2020-2024

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/ci
bo_e_salute/2020/04/02/campari-e-intercosproducono-e-donano-gel-lavamani_c76ac2a4c82a-42d3-9073-466b237aa599.html

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2020-0430

Viešbučių sektoriaus nuostoliai sieks virš 7 mlrd.
eur

https://www.ilsole24ore.com/art/per-l-industriaalberghiera-perdite-7-miliardi-euro-ADf3YdN
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2020-0430

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS
https://it.euronews.com/2020/04/30/vilnius-undrive-in-nell-aeroporto-al-cinema-nonostante-ilblocco

Drive-in kinas Vilniaus oro uoste

https://www.msn.com/it-it/notizie/video/vilniusdrive-in-allaeroporto-al-cinema-nonostante-ilblocco/ar-BB13q2br?li=BBqfUd8
https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/laeroporto-vilnius-e-vuoto-e-diventa-cinemaaperto/ADH1xiN

2020-0429

Naujosios keliavimo viešuoju transporto taisyklės

https://www.ilsole24ore.com/art/metro-trenoaerei-ecco--immagini--come-si-viaggeraADuJXCN

2020-0429

Nauja MSC kruizų atnaujinimo data – liepos 10 d.
(pagal ankstesnį planą buvo gegužės 31 d.)

https://www.ilgiornaledelturismo.com/msccrociere-accende-i-motori-leonardo-massa-e-leipotesi-per-la-ripartenza/

2020-0429

Vilnius „2-oje fazę“ pasitinka
milžiniška atvirų kavinių erdve

https://viaggi.corriere.it/eventi/coronavirus-fase2-vilnius-lituania-bar-ristoranti-piazzemarciapiedi/

virsdamas

https://it.businessinsider.com/contro-il-covidma-anche-contro-la-crisi-il-centro-di-vilniusdiventa-un-gigantesco-bar-allaperto/
https://www.wired.it/lifestyle/food/2020/04/29/vi
lnius-ristorante-aperto/?refresh_ce=
https://www.lantidiplomatico.it/dettnewscoronavirus_la_capitale_della_lituania_verr_tras
formata_in_un_grande_caff_allaperto/82_34599/

2020-0428
2020-0424

2020-0420
2020-0414
2020-0411

2020-0410
2020-0408

Virtualus turas po Vilnių, Rygą ir Taliną

http://www.pantografomagazine.com/virtualtour-delle-capitali-baltiche/

Valstybės paramos priemonės turizmo sektoriui
turėtų būti numatytos Decreto Aprile;
Vyriausybės svarstomos priemonės“ „atostogų
bonusas“, mokesčių kreditai, „Kelionė į ITA“
kampanija, kt.
Lietuva penkiais žingsniais

https://www.ilsole24ore.com/art/dal-bonusvacanze-tax-credit-campagna-viaggio-italiapiano-governo-il-turismo-estivo-ADXQTQM

21 miestas Europoje, vertas pamatyti 2021 m.
(Vilnius tarp jų)
Galimi turizmo sektoriaus pajamų nuostoliai
2020-2021 m. – 33-73 mlrd. Eur; kovo-gegužės
mėn. prarasti 30 mln visų lauktų turistų; nuo kovo
iki metų pabaigos buvo laukiama 58 mln užsienio
turistų, iš jų galbūt atvyks 20% ir jau tik po
vasaros
Kaip keisti instrumentus ir strategijas, kad tapti
moderniems: ITA turistinis profilis
Turizmo sektoriaus atsigavimo studija: jeigu italai,
kurie 2019 m. atostogavo užsienyje, 2020 m. 2-oje
pusėje ir 2021 m. liktų keliauti po savo šalį,
neigiamos koronaviruso pasekmės būtų išlygintos

https://www.thelostavocado.com/citta-da-vedere2021-europa/

https://www.italiatravelworld.it/articolo/1004lituania-in-cinque-mosse

https://finanza.lastampa.it/News/2020/04/11/turis
mo-confcommercio-corti-a-teleborsa-su-dannicovid-19-perfiliera/NV8yMDIwLTA0LTExX1RMQg

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/04
/10/turismo-cambiare-strategie/
https://www.ilsole24ore.com/art/turismo-ripresae-possibile-ma-forti-incentivi-chi-viaggia-italiaADHNpzI?cmpid=nl_lifestyle

PASTABOS

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
APIBENDRINIMAS
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
DATA

2020-0430

2020-0429

2020-0427

2020-0427

2020-0423
2020-0424

2020-0417

2020-0416-29

1

ITA Nacionalinio alerginių ir infekcinių ligų
instituto (Niaid) atliko klinikinę studiją su
sunkiais ir vidutinio sunkumo COVID-19
ligoniais: Remdesevir gali būti naudojamas kaip
naujas šios ligos gydymo standartas
iFeel-You apyrankė, matuojanti atstumą ir
temperatūrą uždarose patalpose, taip pat ir
atvirose erdvėse, įėjimas į kurias yra
kontroliuojamas
Abbott laimėjo ITA Sveikatos apsaugos
ministerijos konkursą serologinių COVID-19
testų tiekimui (150 tūkst. vnt.); bendrai iki
gegužės pab. ši kompanija tikisi ITA rinkai
patiekti 4 mln. testų
IL Kamada ir ITA Kedrion bendradarbiaus
kuriant plazmos darinį prieš „Sars-Cov2“:
Kedrion tieks pacientų, kurie įveikė ligą, plazmą
ir bus atsakingi už produkto pardavimą, Kamada
bus atsakinga už produkto kūrimą, gamybą ir
klinikinius tyrimus
Po Takeda ir Shire susijungimo – 50 mln. eur
investicijų iki 2023 m. į Takeda Italia plazmos
gamybos apimtims didinti
Ekonominio vystymo ministerijos ITA
inovatyvių startuolių ketvirtinė apžvalga: 202003-31 - 11206 startuoliai, iš jų 27,1%
Lombardijoje (19,6% Milane)

https://www.aboutpharma.com/blog/2020/04/30/
remdesivir-potrebbe-essere-il-nuovo-standard-dicura-contro-covid-19-secondo-fauci/

DiaSorin gavo teisę savo sukurtą serologinį testą
LIAISON® Sars-CoV-2 S1 / S2 IgG ženklinti
CE.
Bendradarbiaujant su Pavia Policlinico San
Matteo sukurtas testas, kuriuo nustatomi
antikūnai prieš du specifinius „Sars-CoV-2“
baltymus S1 ir S2.
Užsikrėtusius virusu sekti fazėje 2 pasirinkta
aplikacija Immuni, kurią nemokamos licencijos
koncesijos pagrindais sukurs Milane įsikūrusi
Bending Spoons S.p.a.
Bonafede dekrete, kuriam pritarė Vyriausybė,
numatytos ir Immuni naudojimo taisyklės;
programėlė bus naudojama ir duomenys kaupiami
iki ekstremalios situacijos pabaigos – liepos 31
d., arba ne ilgiau nei iki gruodžio 31d.

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-19-testsierologico-diasorin-ottiene-marchio-ceADPJRzK

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.ilsole24ore.com/art/ifeel-youbraccialetto-intelligente-la-fase-2-ADNzoRN

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/04/
25/abbott-fornira-test-sierologici_0b612d71350a-4680-b8b9-d544386b34a7.html
https://www.aboutpharma.com/blog/2020/04/26/
covid-19-abbott-vince-la-gara-dei-testsierologici/
https://www.aboutpharma.com/blog/2020/04/27/
kamada-e-kedrion-insieme-per-lo-sviluppo-diun-plasma-derivato-contro-sars-cov2/

https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-fusionetakeda-shire-50-milioni-produre-plasma-italiaADAGlGM
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-imedia/notizie/it/198-notizie-stampa/2041017startup-innovative-tutti-i-dati-al-31-marzo-2020
https://www.mise.gov.it/images/stories/documen
ti/1_trimestre_2020-cruscotto-startup.pdfa

https://www.ilsole24ore.com/art/scelta-nuovaapp-tracciamento-contagi-si-chiama-immuniAD1icnK
http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissari
o-straordinario-lemergenza-covid-19/14483
https://www.ilsole24ore.com/art/che-fine-hafatto-immuni-app-sparisce-discorso-conte-e-siintensificano-misteri-ADLQ7yM
https://www.ilsole24ore.com/art/in-arrivoregole-privacy-tracciamento-la-app-ADHaVRN

PASTABOS

DATA

2020-0415

2020-0414

2020-0413-30

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Gyventojų apklausos duomenimis, 1 iš 2 italų
vertina ją teigiamai, 27% - prieš jos naudojimą

https://www.corriere.it/politica/20_aprile_28/app
-immuni-sondaggio-italiano-due-favorevole1139882a-8974-11ea-8073abbb9eae2ee6_preview.shtml?reason=unauthenti
cated&cat=1&cid=h9Rgn2jM&pids=FR&credits
=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%
2Fpolitica%2F20_aprile_28%2Fapp-immunisondaggio-italiano-due-favorevole-1139882a8974-11ea-8073-abbb9eae2ee6.shtml

Milano Sacco ligoninėje įkurtas COVID-19
biologinis bankas; tikslas - rinkti ir saugoti su
virusu susijusius biologinius, kraujo ir audinių
mėginius, tirti ir plėtoti diagnostinę bei terapinę
strategijas
Sanofi ir Gsk suvienijo pajėgas vystant COVID19 vakciną: klinikiniai bandymai su žmonėmis
planuojami 2020 m. 2-oje pusėje, normatyvinis
patvirtinimas – 2021 m. 2-je pusėje
JK-ITA COVID-19 vakcina: pirmieji bandymai
su žmonėmis (500 savanorių) prasidėjo balandžio
pab. (JK), jeigu jie sėkmingi – birželio mėn. kt.
bandymų etapas (5000 asm.); pirmosios Advent
(IRBM grupė) kompanijos kartu Oksfordo
universiteto Jenner institutu sukurtos vakcinos
dozės gali būti paruoštos jautriausių grupių
vakcinavimui jau rugsėjo mėn.; pasirašytas
susitarimas dėl vakcinos gamybos AstraZeneca.
IRBM yra italų biomedicinos ir organinės
chemijos įmonė, įkurta 2009 m. Pomecijoje
(Roma), specializacija - molekulinės
biotechnologijos. 2013 m. šios įmonės
laboratorijose buvo sukurta itališka anti-ebolos
vakcina, kurią vėliau įsigijo Gsk.
ITA-UK COVID-19 vakcinos masinės gamybos
kaštus, jeigu klinikiniai tyrimai bus sėkmingi,
žada padengti Bill Gates fondas

https://www.ilsole24ore.com/art/nasce-saccomilano-banca-biologica-coronavirus-ADlqOPK

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-19-duegiganti-pharma-fanno-squadra-svilupparevaccino-ADQJ7CK

https://www.ilsole24ore.com/art/vaccino-covid19-sprint-dell-italiana-advent-via-test-sull-uomoADRUczJ
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid
_19_vaccino_italia_inghilterra_pomezia_test_ra
pidi_via_aprile_13_aprile_2020-5168399.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/cor
onavirus_vaccino_ultime_notizie_pomezia_quan
do_ci_sara_news-5170169.html
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile
_13/coronavirus-vaccino-via-sperimentazione550-volontari-7425b0a4-7d8e-11ea-bfaae40a2751f63b.shtml
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/13/new
s/coronavirus-a-fine-aprile-i-primi-test-delvaccino-sull-uomo-1.38714342
https://www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2020/04/13/news/coronavirus_a_fine_me
se_i_primi_test_del_vaccino_sull_uomo253880656/
https://www.irbm.com/news/the-jenner-institutesigns-an-agreement-with-advent-to-develop-anovel-coronavirus-vaccine/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2020/04/30/news/_primi_vaccini_pronti_
a_dicembre_l_annuncio_dell_azienda_di_pomez
ia_che_lavora_con_oxford-255259290/
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/coron
avirus_vaccino_pomezia_oxford_test_volontari_
entro_fine_maggio-5199530.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/corona
virus_vaccino_pomezia_oxford_accordo_con_as
trazeneca_per_produzione_e_distribuzione_a_liv
ello_mondiale-5201219.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/29/coro
navirus-il-vaccino-italiano-sperimentato-aoxford-verso-i-test-su-6000-volontari-se-fosseefficace-potrebbe-essere-pronto-asettembre/5786151/
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https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_25/
vaccino-coronavirus-bill-gates-oxford-covid19fbd44a8c-86f4-11ea-9b77-4fc0668b38e0.shtml
https://www.lastampa.it/esteri/2020/04/25/news/
bill-gates-se-il-vaccino-contro-il-coronavirusfunziona-lo-paghero-io-1.38761315
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/04/25/
news/coronavirus_vaccino_bill_gates_se_funzio
na_lo_pago_io-254880017/

2020-0403
2020-0403

2020-0401
2020-0401

Gimė Inovacijų 4.0 skatinimo tinklas: pasirašytas
susitarimas tarp Digital Innovation Hub,
Confindustria ir 8 kompetencijos centrų
Human Technopole (naujas mokslo tyrimų
centras ex Milano EXPO parke): pasirinktas
Mokslo tyrimų rūmų (35 tūkst. m2), kuriuose po
3 metų turėtų įsikurs laboratorijos ir 800
darbuotojų, projektas; projekto vertė 94,5 mln.
eur
Nauji italų DiaSorin sukurti coronaviruso testai –
atsakymas po kelių val.
21 mln. investicijos į fondą, kuris remia
startuolius kosmoso sektoriuje ITA

https://www.ilsole24ore.com/art/confindustria-icompetence-center-intesa-l-innovazione-40ADbDV4H
https://www.ilsole24ore.com/art/coronaviruscampari-e-intercos-insieme-produrre-geligienizzanti-ADf15XI

https://www.ilsole24ore.com/art/diasorin-prontaportare-italia-piu-produzione-ADON6OH
https://www.ilsole24ore.com/art/cdp-venturecapital-investe-fino-21mln-fondo-startupaerospazio-ADH04TH

Transporto sektoriui aktuali informacija
2020-0428

Oro transporto srautai sumažėjo, tačiau ITA
tebeskraido daugiau nei kitos ES šalys.

https://www.repubblica.it/economia/2020/04/27/
news/crollo_del_traffico_aereo_l_italia_vola_piu
_degli_altri_paesi_ue-254993865/

2020-0423-25

LT geležinkelių infrastruktūra: naujas ITA Tesmec
kontraktas

https://www.ildenaro.it/lituania-infrastruttureferroviarie-nuovo-contratto-per-tesmec/
https://www.soldionline.it/notizie/azioniitalia/tesmec-ottiene-commessa-in-lituania
https://www.trend-online.com/ansa/tesmec-inasta-di-volatilitteorico10-43-con-contratto-inlituania-379621/
https://www.litrail.lt/-/%E2%80%9Elietuvosgelezinkeliu-grupe-pasirase-savaeigiodiagnostikos-riedmens-pirkimo-sutarti

2020-0423

2020-0423

Pavojaus signalas iš ITA oro uostų: per kovo mėn.
netekta 11,5 mln keleivių, gresia bedarbystė 10000
sektoriaus darbuotojų, prognozuojamas apyvartos
sumažėjimas 2020 m. 1,6 mlrd. eur
Naujoji valstybinė Alitalia galėtų startuoti birželio
mėn. su virš 90 lėktuvų, galimai pradedant nuo
krovinių pervežimo; išlieka klausimas dėl galimų
partnerių – Delta greičiausiai atkrenta, kol kas
nebent Lufhansa; klausimas taip pat kiek kainuos
ši nacionalizacija – 500 mln. eur, numatytų Cura
Italia nutarime?

https://www.ilsole24ore.com/art/l-allarmeaeroporti-oltre-115-milioni-passeggeri-persi-e10mila-lavoratori-cig-ADvldDM

https://www.trasportoeuropa.it/notizie/aereo/alita
lia-tornera-allo-stato-e-potrebbe-ripartire-dalcargo/
https://www.ilsole24ore.com/art/alitalia-newcopubblica-sara-creata-giugno-piu-90-aereiADv8kCM
https://www.ilsole24ore.com/art/alitaliapatuanelli-newco-via-primi-giugno-ADGKLDM
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2020-0420

Girteka vairuotojų streikas balandžio 20 d.

https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autisti/not
izie-contrastanti-sullo-sciopero-dei-camionistigirteka/

2020-0415

Atvyko pirmas naujos pašto siuntų linijos iš
Kinijos į Lietuvą traukinys

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario
_xinhua/2020/04/15/in-lituania-arriva-primotreno-postale-dalla-cina_5d3132a6-995b-4719ba6c-36b47c549992.html

2020-0414

Konteinerių augimas ITA uostuose 2019 m. –
1,4% (7.197.975 teu)

https://www.trasportoeuropa.it/notizie/marittimo/
aumentano-i-container-nei-porti-italiani-nel2019/

2020-0413
2020-0408

Nuo 2020-04-14 leidžiama atnaujinti pramoninių
sandėlių ir logistikos veiklas
Vyriausybė toliau plėtoja naujos valstybinės
Alitalia planą: galimai nuo gegužės mėn., su
perpus mažesne lėktuvų flotile ir partnerystėje su
Delta Air Lines - Air France-Klm arba LufthansaUnited aljansu
Koronaviruso krizės metu išaugo krovininių
traukinių poreikis: nauja intermodalinė linija iš
Padujos į pietus, iš Trieste atgimsta transalpinė
linija

https://www.ilsole24ore.com/art/prove-fase-2logistica-via-libera-400mila-container-ADGb8jJ

2020-0404

https://www.corriere.it/economia/aziende/20_apr
ile_08/nuova-alitalia-via-maggio-tavolo-esuberiflotta-d97c663c-79d3-11ea-afb4c5f49a569528.shtml

https://www.ilsole24ore.com/art/logistica-nuovitreni-merci-padova-bari-e-catania-ADwKPDI
https://www.trasportoeuropa.it/notizie/ferrovia/tr
eno-intermodale-tra-padova-bari-e-catania/
https://www.ilsole24ore.com/art/trasporto-mercil-intermodalita-arma-vincente-contro-covid-19ADsJpCK

2020-0404

ITA oro uostai skaičiuoja, kad 2020 m. praras 130
mln. keleivių. 2019 m. pasiekus 193 mln. keleivių,
2020 m. buvo tikimąsi jų sulaukti 200 mln.
Prašoma pagalba iš pusės: leisti nustatyti
papildomus laipinimo mokesčius, subsidijos ir
lengvatos sektoriaus įmonėms, nacionalinių ir
vietos mokesčių mokėjimo atidėjimas iki bus
grįžta prie veiklos pilnu pajėgumu; be to,
pabrėžiama svarba, jog būsimos strategijos dėl
sektoriaus būtų suderintos su visais sektoriaus
žaidėjais.

https://www.ilsole24ore.com/art/aeroporti-ricavigiu-16-miliardi-urge-piano-aiuto-governoADyVgxH

Energetikos sektoriui aktuali informacija
2020-0415

ITA energetikos infrastruktūros kompanija SNAM
ir energijos paskirstymo tinklų kompanija Terna
atnaujino bendradarbiavimo susitarimą dėl
bendradarbiavimo 3 srityse: duel fuel gamyba,
R&D ir bendros inovacijos

https://www.ilsole24ore.com/art/snam-e-ternarilanciano-alleanza-accelerare-investimenti-fase2-ADIaBPK

Finansų sektoriui aktuali informacija
2020-0428
2020-0424

Fitch sumažino ITA kredito reitingą iki BBB-

https://www.ilsole24ore.com/art/fitch-declassa-litalia-bbb-outlook-stabile-ADmmNKN

Standart&Poor‘s patvirtino ITA kredito reitingą
BBB su neigiama perspektyva.

https://www.ilsole24ore.com/art/standard-poors-conferma-rating-dell-italia-bbb-AD03mUM
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2020-0416

Gegužės 18d. Iždas išleis naują emisiją Btp Italia,
skirtą finansuoti pastarojo meto Vyriausybės
paramos priemones sveikatos apsaugos sistemai

https://www.ansa.it/bannernews/notizie/breaking
_news_eco/2020/04/16/-tesoro-nuovo-btp-italiaper-spese-covid-19-_2f9bfd38-40c5-4329-a74b806ccba682ef.html
https://www.corriere.it/economia/risparmio/20_a
prile_16/covid-19-tesoro-lancia-nuovo-btp-italiasostenere-spese-sanitarie-e0f692a6-800f-11ea8804-717fbf79e066.shtml

2020-0413
2020-0401

Įmonių, ypač SVV, likvidumo problemos:
balandžio-birželio mėn. 30 mlrd. finansinių
išteklių poreikis
Fintech ITA vėluoja, tačiau koronavirusas gali
paspartinti jo vystymąsi

https://www.ilsole24ore.com/art/liquidita-lallarme-rosso-imprese-per-fondi-servono-tremesi-AD1DBYJ
https://www.ilsole24ore.com/art/fintech-italianoritardo-ma-l-emergenza-rappresenta-unopportunita-ADe3xVH

Bendra ekonominė informacija
2020-0430

Decreto Aprile, kuriame numatytos valstybės
paramos priemonės „2-os fazės“ metu (plačiau žr.
prisegtą info.), virsta Decreto Maggio –
Vyriausybei reikia daugiau laiko po II pasaulinio
karo didžiausiam valstybės pagalbos paketui
sudėlioti
Po Senato pritarimo balandžio 30 d. papildomam
55 mlrd. eurų biudžeto deficito didinimui Decreto
Aprile/Maggio priemonių finansavimui (pirmas
leidimas 20 mlrd. Eur buvo suteiktas kovo mėn.),
Vyriausybė turi bendrą manevro laisvę 155 mlrd.
eurų sumai

https://www.ilsole24ore.com/art/via-liberacamera-scostamento-bilancio-ADJ7DSN
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/coro
navirus-il-decreto-aprile-del-governo-slitta-ainizio-maggio_17765845-202002a.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/partite-ivapagelle-fiscali-sospese-slittano-accertamenti-ecartelle-ADU33iM
https://www.repubblica.it/economia/2020/04/25/
news/gualtieri_155_miliardi_per_imprese_e_fam
iglie_s_p_conferma_il_rating-254834796/
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/0
4/29/catalfo-13-mld-e-altre-9-settimanecig_ab2f6b19-16d8-4e82-94f10578c976feeb.html

Istat spaudos pranešimai (EN): 2020 m. I ketv.
BVP nuosmukis -4,7%, lyginant su ankstesniu
ketv., 2020 m. kovo mėn. nedarbo lygis 8,4%,
2020 m. balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas
+0,1% (lyginant su ankstesniu mėn., lyginant su
ankstesniais metais – nesikeitė)

https://www.istat.it/en/archivio/242087

2020-0423

Vyriausybės DEF (Ekonomikos ir finansų
dokumentas) makroekonominės prognozės: 2020
m. BVP - -8%, deficitas - 10,4%, skola – 155,7%

https://www.ilsole24ore.com/art/def-stopclausole-salvaguardia-iva-2021-ADflpAM

2020-0417

Banca D‘Italia Economic Bulletin No. 2 - 2020

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bolletti
no-economico/2020-2/index.html

2020-0430

https://www.istat.it/en/archivio/242063
https://www.istat.it/en/archivio/242078
https://www.ilsole24ore.com/art/crollo-pil47percento-primo-trimestre-2020-istatcontrazione-eccezionale-AD9jHfN

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bolletti
no-economico/2020-2/en-boleco-22020.pdf?language_id=1

2020-0415

ITA BVP augimo prognozės: nuo EBPO 0% iki
Goldman Sachs -11,6%

https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-crescitazero-dell-ocse-meno-116percento-goldmansachs-ecco-cosa-accadra-pil-italiano-2020ADV0bOK
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2020-0415

Iš viso veiklą ITA sustabdė 2,1 mln įmonių, t.y.
47,3% visų aktyvių įmonių

https://www.ilsole24ore.com/art/il-lockdownpiega-microimprese-i-settori-penalizzatialberghi-e-ristoranti-ADlpfTK

2020-0414

TVF pasaulinės ekon. prognozės: 2020 m. ITA
BVP nuosmukis - 9,1%, nedarbas – 12,7%

https://www.ilsole24ore.com/art/fmi-recessioneglobale-2020-3percento-e-l-italia-pil-calo9percento-ADWExyJ

2020-0407

Ekonominės veiklos ribojimų
produkcijos sumažėjimas -34%

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirusistat-il-blocco-attivita-economiche-colpito34percento-produzione-ADGG7rI

2020-0408

Reikės 2 metų, kad pramonės ir paslaugų apyvarta
grįžtų į sausio mėn. lygį

https://www.ilsole24ore.com/art/emergenzacoronavirus-ci-vorranno-due-anni-tornare-livelligennaio-ADW86pI

2020-0407

Vasario mėn. augo maisto produktų pardavimas
(+8,2%), taip pat internetinė prekyba (+15,3%)

https://www.ilsole24ore.com/art/istat-febbraiorecord-vendite-alimentari-supermercati-ediscount-82percento-ADC7gkI

2020-0407

Istat kovo mėn. ITA ekonomikos apžvalga (EN)

https://www.istat.it/it/files//2020/04/MonRep_m
arch_def.pdf
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Vyriausybės sprendimai, kovojant su COVID-19 virusu
2020-0426

Vyriausybės dekretas dėl priemonių „2-os fazės“;
Bendra Ekonominio vystymo (MISE), Sveikatos
apsaugos (Salute) ir Infrastruktūros ir transporto
(MIT) ministerijų nota, leidžianti atnaujinti veiklą
nuo balandžio 27 d. į eksportą orientuotiems ir
statybos sektoriams

http://www.governo.it/node/14518
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-4-maggioriaprono-tessile-e-automotive-ok-visite-parentitutte-nuove-regole-ADRihrM
https://corrierequotidiano.it/economia/dal-27aprile-ripartono-manifattura-per-export-ecantieri/
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-27-aprileripartono-manifattura-export-e-cantieriAD3ZmrM

2020-0410

2020-0408

Vyriausybės dekretas, pratęsiantis ribojančių
priemonių taikymą iki gegužės 3 d., taip pat
nustatantis laipsnišką ekonominės veiklos
atnaujinimą: leidimas nuo balandžio 14 d.
atnaujinti veiklą kanceliarijos, vaikiškų drabužių,
higienos prekių elektronikos ir buities prietaisų,
specializuotoms medicinos ir ortopedijos
parduotuvėms, knygynams, skalbykloms, kt., prie
leistinų gamybinių veiklų įtrauktos miškininkystės
ir medienos pramonė;

http://www.governo.it/it/articolo/conferenzastampa-del-presidente-conte/14450

„Likvidumo nutarimas“ (plačiau žr. žemiau)

http://www.governo.it/it/articolo/comunicatostampa-del-consiglio-dei-ministri-n-39/14417

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11
/20A02179/sg
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/10/ne
ws/attivita_commerciali_riaperture_dpcm253669685/
https://www.ilsole24ore.com/art/dpcm-10-aprileecco-quali-attivita-riaprono-AD3iCdJ

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08
/20G00043/s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzianuove-regole
https://www.ilsole24ore.com/art/fisco-primacasa-730-tutte-proroghe-e-deroghe-arrivoADd4QTI
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https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirusemergenza-partite-iva-ecco-chi-puo-non-pagaretasse-ad-aprile-e-maggioADRUzXI?cmpid=nl_morning24
https://www.ilsole24ore.com/art/decretoliquidita-si-puo-avviare-richiesta-prestitobanche-ADlXcGJ
https://www.affaritaliani.it/economia/decretoliquidita-guida-ai-prestiti-garantiti-regoleimporti-e-il-testo-integrale-665247.html

2020 m. balandžio 8 d. įsigaliojo Italijos Vyriausybės “likvidumo nutarimas” - naujas ekonominių
priemonių paketas, skirtas padėti verslui kriziniu laikotarpiu, sudarant galimybę įmonėms gauti kreditus
ir atidėti įsipareigojimus, o taip pat suteikiantis Vyriausybei papildomas specialias galias strateginės
svarbos ir teisingumo sektoriuose.
Nustatytas valstybės garantijų mechanizmas, užtikrinantis papildomą 400 milijardų eurų likvidumą
įmonėms: valstybė garantuos 70-90% verslo paskolų sumos bendrai 200 mlrd. eurų vertės per valstybinę
eksporto kreditų agentūrą „SACE“, kiti 200 mlrd. eurų bus skirti garantuoti investicijoms, kurios skatins
eksportą.
1. Galimybė gauti kreditą, parama likvidumui, eksportui, internacionalizacijai ir
investicijoms:
 įmonėms, turinčioms mažiau nei 5000 darbuotojų, kurių apyvarta mažesnė nei 1,5 mlrd. eurų,
gali būti garantuojama 90 proc. prašomo finansavimo sumos, taip pat taikoma supaprastinta
garantijos suteikimo procedūra;
 įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 5000 darbuotojų, o apyvarta svyruoja nuo 1,5 iki 5 mlrd. eurų
— garantuojama 80 proc. prašomo finansavimo sumos, o 70 proc. — įmonėms, kurių apyvarta
viršija 5 mlrd. eurų;
 garantijos suma negali viršyti 25 proc. nuo 2019 m. užfiksuotos apyvartos arba dvigubai viršyti
įmonės personalo išlaikymo išlaidų;
 mažoms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant individualius verslininkus, rezervuota 30 mlrd. eurų, ir
joms SACE garantijas suteiks nemokamai, tačiau su sąlyga, kad įmonės jau bus išnaudojusios
galimybes pasinaudoti Centrinio garantijų fondo („Fondo Centrale di Garanzia“) teikiamomis
paskolomis.
Be to, šiuo nutarimu dar labiau sustiprinamos garantijų fondo galimybės teikti paramą tiek finansinių
dotacijų, tiek sukuriant galimybes įmonėms padidinti likvidumą būdu, taip pat ir toms įmonėms, kurios
turi iki 499 darbuotojų, bei laisvai samdomiems profesionalams. Šis fondas jau buvo sustiprintas „Cura
Italia“ dekretu (2020 m. Kovo 17 d.), padidinant jį 1,5 milijardo eurų ir paverčiant pilnaverčiu paramos
SVV mechanizmu. Taip pat labai supaprastinamos biurokratinės procedūros norint pasinaudoti šio fondo
teikiamomis garantijomis.
Nutarimu taip pat sustiprinama valstybės parama eksportui - įvedama bendro draudimo (co-insurance)
sistema, pagal kurią valstybė prisiima 90% draudimo įsipareigojimų (per SACE), o įmonė - likusius
10%, taip atlaisvinant verslui papildomus 200 mlrd. eurų vertės išteklius eksportui didinti.

2. Priemonės verslo tęstinumui užtikrinti, ypač tų įmonių, kurios iki krizinės situacijos veikė
sėkmingai (atsižvelgiant į įmonių finansinę atskaitomybę):



Praplečiamos nuomos lengvatų sąlygos negyvenamosios paskirties patalpų nuomai: taikoma
viešbučiams, sandėliams, biurams.
Nebus galima inicijuoti įmonių bankroto bylos iškėlimo ir kitų procedūrų, grindžiant įmonės
nemokumu, tol, kol tęsiasi ekstremali padėtis.

3. Reguliavimo stiprinimas strateginės svarbos ir finansinių įsipareigojimų srityse:


Išplečiamos „auksinės galios‘ (Golden Power), numatytos ES reglamente Nr. 452/2019, taikymo
sritys, t. y. Vyriausybės teisės blokuoti rinkos operacijas, susijusias su strateginiais sektoriais,
arba nustatyti jų kontrolę, jei tai kelia rimtą grėsmę nacionaliniams gynybos ar saugumo
interesams (siekiant apsaugoti strategines įmones nuo užsienio įmonių perėmimo, nustatyti
prievolę gauti išankstinį leidimą atitinkamoms užsienio investicijoms, susijusioms su finansų,
kredito ir draudimo sektoriais, infrastruktūra ir ypatingos svarbos technologijomis (įskaitant
energetikos, transporto, vandens ir sveikatos), su apsirūpinimu maistu, su prieiga prie
neskelbtinos informacijos, įskaitant asmens duomenis, su dirbtiniu intelektu, robotika,
puslaidininkiais, kibernetiniu saugumu, taip pat nanotechnologijomis ir biotechnologijomis).

4. Mokesčių ir apskaitos priemonės:
Atidedami įmonių ir darbuotojų mokesčių mokėjimų terminai, tame tarpe ir PVM mokėjimai už
balandžio ir gegužės mėn. (papildomai prie to, kas jau buvo numatyta „Cura Italia“ nutarime). Detaliau:







PVM, išskaitymai ir įmokos, sustabdytos subjektams, kurių apyvarta sumažėja mažiausiai 33
proc., kai pajamos / mokesčiai mažesni nei 50 mln. eurų;
5 labiausiai nukentėjusių provincijų (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) gyventojams
PVM mokėjimo sustabdymas, jei apyvarta sumažėjo bent 33 proc., neatsižvelgiant į 50 mln. eurų
apyvartos ribą;
numatomas mokesčių mokėjimų atnaujinimas nuo birželio mėn., suteikiant galimybę mokestinį
įsiskolinimą išmokėti 5 dalimis;
Kovo 20 d. mokamų įmokų terminas pratęsiamas iki balandžio 16 d.;
Be to, 50% mokesčio kreditas darbo vietos dezinfekavimo išlaidoms padengti taip pat bus
taikomas ir asmeninių apsaugos priemonių, kaukių ir akinių darbuotojams pirkimams.

5. Kitos priemonės:



Pratęsiamos ir padidinamos „Cassa integrazione“ išmokos nedirbantiesiems dėl ekstremalios
situacijos iki 800 eurų per mėn.
Numatytos išmokos šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų.

Parengė:
Patarėja Asta Slavinskaitė, tel. +39 06 855 90 52, el. p. asta.slavinskaite@urm.lt

