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

INFORMACIJOS ŠALTINIS

2020-0923

Įmonių apklausa: 2 iš 3 tebedirba nuotoliniu būdu
net ir praėjus krizinei situacijai

https://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-2aziende-3-smart-working-anche-l-emergenzaAD6MqPr?cmpid=nl_morning24

2020-0917

Mediobanca studijos duomenimis, ITA pramonės
ir paslaugų įmonių apyvarta 2020 m. kris 13%

https://www.affaritaliani.it/economia/col-covidin-fumo-il-13-dei-ricavi-il-peso-del-virus-suindustria-e-servizi-694762.html
https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_17.0
9.2020_11.17_18910189

2020-0916

Šiais metais automobilių pramonės renginys VTM
Torine virtualus, fizinis susitikimas planuojamas
2021 m. kovo mėn.

https://www.ilsole24ore.com/art/a-torinomeetings-virtuali-automotive-e-mobilitaADsddlp

2020-0914

FCA pristatė naują elektrinių automobilių V2G
sistemą (100% „Made in Italy“), kuri leidžia
akumuliatoriais varomiems automobiliams keistis
energija su tinklu

https://www.ilsole24ore.com/art/fca-scommettesostenibilita-economica-auto-elettricaADEOPIp?cmpid=nl_lifestyle

2020-0913

Alkoholio kainų ITA palyginimas su kt. ES
šalimis

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/09/1
3/quanto-costano-gli-alcolici-italia-nel-restodeuropa/?cmpid=nl_infodata

2020-0902

Duonos kainų ITA palyginimas su kt. ES šalimis

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/08/3
0/quanto-costa-pane-italia-nel-resto-deuropa-stacambiando-la-qualita-dellavita/?cmpid=nl_infodata

2020-09

Valstybės paskatų dėka ITA automobilių sektorius
rugpjūčio mėn. atsigauna, tačiau pardavimų
nuostoliai nuo metų pradžios beveik -40%

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/indust
ria/2020/09/01/auto-mercato-italia-recupera-inagosto-043-vendite_35eb9ef7-02c1-4bc9-a015a5be84386ffe.html
https://www.ilsole24ore.com/art/auto-l-europarallenta-caduta-ma-inizio-anno-perde-terzoimmatricolazioni-ADynNop

2020-09

Nuo mados iki maisto prod., nuo sporto iki grožio
priemonių: 500 geriausių e-parduotuvių ITA

https://www.corriere.it/economia/stelle-dellecommerce/

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022009-27

Nuo spalio 1 d. visos ITA įmonės turi turėti PEC
(saugaus pašto/el.ID) adresą, numatytos sankcijos
jo neturinčioms

https://www.ilsole24ore.com/art/obbligo-pec-leaziende-1-ottobre-AD8naVp?cmpid=nl_lifestyle

2020-0921

Leonardo CEO A. Profumo tapo Europos
kosminės erdvės ir gynybos asociacijos vadovu

https://www.ilsole24ore.com/art/alessandroprofumo-guida-dell-associazione-ue-aerospaziodifesa-AD4iCgq

2020-0917

Leonardo spartins autonominio skraidymo
technologijų kariniams lėktuvams ir dronams
vystymą

https://www.ilsole24ore.com/art/leonardo-voloautonomo-aerei-militari-e-droni-ADDMcGq

PASTABOS

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
DATA

INFORMACIJOS ŠALTINIS

2020-0930

Paukščių stebėjimas Lietuvoje

http://www.turismoitalianews.it/i-luoghi-piudivertenti/13965-birdwatching-in-lituania-iluoghi-migliori-per-assistere-alle-migrazioni-dimilioni-di-uccelli-diretti-nel-sud-europa

2020-0926

Lietuva - „lauko dvasios“ mylėtojų vieta

https://europanelmondo.it/2020/09/26/lituaniameta-preferita-dagli-amanti-dello-spiritooutdoor/

2020-0924

Vietinių patarimų gidas Lietuvoje

https://www.generazionepost.it/viaggi/unaguida-piena-di-suggerimenti-dalla-gente-delposto-5/

2020-0922

3 d. gastronominis maršrutas LT

https://www.sensidelviaggio.it/lituaniaitinerario-gastronomico-tra-le-migliori-ricettedel-paese/

2020-0918
2020-0915

Vilnius, kaip didelė lauko kavinė

https://www.comunicaffe.it/vilnius-lituaniadehor-reazioni-commenti/

ITA turizmo sektorius sėkmingiau kovoja su
koronaviruso pasėkmėmis, lyginant su FRA, ESP:
tiesioginis turizmo indėlis į ITA ekonomiką
ekonomine prasme 2020 m. sumažės 2,6% (lygus
3,2% BVP), palyginti su 2019 m. (kai jis buvo
5,7% BVP); tuo tarpu kritimas FRA – 4,5%, ESP
– 3,1%; pagrindinė priežastis – sektoriaus
lankstumas, gebėjimas perorientuoti savo
pasiūlymus į vidaus rinką
ENIT (Nac.turizmo agentūros) vertinimu, 2020 m.
turistų sk. ITA sumažės 46% iki 53 mln. turistų,
užsienio turistų išlaidos šalyje mažesnės 24,6
mlrd. EUR (lyginant su 2019 m.), į priešepideminį
lygį bus sugrįžta tik 2023 m.; 41% italų šiais
metais negalėjo atostogauti; vidutinė italų
atostogų trukmė šiais metais – 7 d., biudžetas –
850 EUR
Vilnius – nauja kino meka

https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2020/09/15/
news/turismo-l-italia-batta-spagna-e-francia-aitempi-del-covid-1.39309602

30 Europos miestų, aplankytinų artimiausiais
mėnesiais (minimas Vilnius)
Vasara, kurią nori užmiršti turizmo sektorius:
birželio-rugpjūčio mėn. apgyvendinimo įstaigose
apsistojo 148,5 mln., - 65 mln. (30,4%), lyginant
su 2019 m., - 100 mlrd. EUR pajamų

https://www.allafinediunviaggio.com/2020/09/07
/citta-da-visitare-in-europa/

2020-0914

2020-0910
2020-0907
2020-0905

https://www.ilsole24ore.com/art/nel-2020-turisticalo-46percento-spesi-68-miliardi-meno58percento-italiani-vacanza-autunnoADn0TIp?cmpid=nl_morning24

https://www.touringclub.it/viaggiare/vilnius-lacapitale-lituana-e-la-nuova-mecca-del-cinema

https://www.tgtourism.tv/2020/09/unestate-dadimenticare-per-il-turismo-65-milioni-dipresenze-rispetto-al-2019-96450/
https://www.repubblica.it/viaggi/2020/09/05/new
s/turismo_estate_dati_persi_100_miliardi_e_65_
milioni_di_presenze-266319499/
https://formiche.net/2020/09/turismo-inginocchio/
https://www.ilnordestquotidiano.it/2020/09/05/es
tate-2020-il-settore-turistico-perdera-100miliardi-di-fatturato/

PASTABOS

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Koronavirusas, kiek kainuoja savaitgalis Europos
meno miestuose (Vilnius, Nr. 5 TOP10 pigiausių
miestų)
Rugpjūčio mėn. ITA –8 mln. užsienio turistų, 30% pajamų, lyginant su 2019 m.

https://www.quotidiano.net/magazine/coronaviru
s-vacanze-estive-europa-1.5476493

2020-0902
2020-0902

Raganų kalnas

http://www.claudiatoffolon.com/2020/09/02/lacollina-delle-streghe-cosa-vedere-in-lituania/

Lietuva, naujas turizmo startas su tradicine virtuve

https://www.lagenziadiviaggi.it/lituaniaripartenza-turistica-allinsegna-della-cucinatradizionale/

2020-0901

Autentiškiausia kelionė LT: kulinarinis maršrutas

https://www.aviontourism.com/it/informazioniutili/destinazioni/turismo/viaggio-nella-lituaniapiù-autentica-un-itinerario-culinario-33114

2020-0904
2020-0902

https://www.affaritaliani.it/economia/vacanzead-agosto-8-mln-di-stranieri-in-italia-spesaturistica-a-30-692154.html?refresh_ce

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Immuni programėlės, skirtos užsikrėtusiems
COVID-19 virusu sekti, parsisiuntimo bumas,
vaikams grįžus į mokyklas: naudotojų sk. išaugo
iki 6,4 mln gyventojų arba 17% šalies mob. tel.
(grafikas pgl. regionus)
Bologna Tecnopolo: 60 mln. EUR investicijos į
startuolių and tyrimų centrų parkas (sritys:
aplinkos apsauga, energija, sveikata ir sveikatos
apsauga, pramonė 4.0, big data); ambicija tapti
„europiniu duomenų slėniu“; įsikurs ENEA (ITA
naujų technologijų, energijos ir tvaraus
ekonominio vystymosi agentūros) tyrimų centras
(200 tyrėjų, perspektyvoje – 300), Rizzoli
ortopedinis centras, Art-Er, Europos
meteorologinių prognozių centro duomenų
centras, kt.; sieks tapti europinio Copernicus
projekto buveine
Itališkas lazeris, kuris valo orą nuo bakterijų:
sterilu per minutę, tikslas - apsaugoti ligonines
nuo viruso

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/09/2
5/immuni-quota-64-milioni-download-boom-lariapertura-della-scuola/?cmpid=nl_infodata

2020-0918

21 mln. EUR investicijos į Datafactor aukštųjų
technologijų centrą Agrigento, Sicilijoje

https://www.ilsole24ore.com/art/ad-agrigentoarriva-datafactor-polo-avanzato-data-scienceAD6zHEo

2020-0915

Prasidėjo ENEA ir partnerių Dtt („Diverter
Tokamk Test“) projekto (energija iš branduolių
sintezės) įgyvendinimo etapas

https://www.ilsole24ore.com/art/nucleare-l-eneaaccende-motori-l-avvio-centro-italiano-lafusione-ADHY9Lp?cmpid=nl_lifestyle

2020-0909

Milano universitetas inicijuoja crowdfunding‘ą
100% natūralaus bioplastiko tyrimams (biomasės
ir mikrobų fermentacijos procesų pagrindu)
finansuoti

https://www.ilsole24ore.com/art/alla-ricercaplastica-100percento-naturale-e-biodegradabileADSjLFo

2020-0925

2020-0921

2020-0920

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnopolobologna-parte-fase-due-nuovo-investimento-60milioni-AD90Gdq

https://www.corriere.it/economia/aziende/20_sett
embre_20/laser-made-italyche-pulisce-lariasterile-un-secondo-0169702a-fb1d-11eaa2be-cc6f2f2b148b.shtml

PASTABOS

DATA
2020-0909

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Immuni programėlės, skirtos užsikrėtusiems
COVID-19 virusu sekti, rezultatai: 5,5 mln
naudotojų (parsisiuntė 9,9% šalies gyventojų,
14% mobiliųjų tel. ITA), užkirto kelią 7
potencialiems židiniams

INFORMACIJOS ŠALTINIS
https://www.ilsole24ore.com/art/immuni-eefficace-ultimi-numeri-luci-e-ombre-app-ilcovid-19-ADESe1n

Transporto sektoriui aktuali informacija
2020-0917

Europos investicijų bankas skirs 2 mlrd. EUR
finansavimą greitojo traukinio Neapolis-Baris
linijos projektui (bendra projekto vertė 6,2 mlrd.
EUR, pab. 2026 m.)

https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-beifinanziamento-record-2-miliardi-la-tav-napolibari-ADw5y3p

Energetikos sektoriui aktuali informacija
2020-0929
2020-0923
2020-0921

2020-0916

Norvegijos Statkraft, vėjo ir saulės energetikos
lyderė Europoje, žengia į ITA: jau paruošti 14
projektų, kurių vertė 150 mln. EUR
Fincantieri kuria eksperimentinį „nulinės
emisijos“ laivą Zeus; numatoma projekto
įgyvendinimo pab. – 2021 m.
Didžiausia ITA atsinaujinančios energetikos
kompanija
Gruppo
Erg,
Vyriausybės
„supaprastinimo dekreto“, kuris numatė paskatas
energijai iš atsinaujinančių šaltinių, pasėkoje
atnaujins investicijas ITA – investuos 1 mlrd. EUR
į vėjo energetiką
Energijos suvartojimas 1969-2018 pgl. šalis ir
energijos šaltinius (EN)

https://24plus.ilsole24ore.com/art/chi-e-colossonorvegese-rinnovabili-che-investe-italia-750milioni-ADaatbr?cmpid=nl_24plus
https://www.ilsole24ore.com/art/fincantieriavvia-costruzione-zeus-nave-sperimentale-zeroemissioni-ADOecDr?cmpid=nl_lifestyle
https://rep.repubblica.it/pwa/affari-efinanza/2020/09/21/news/erg_torna_a_investire_
in_italia_un_miliardo_per_rilanciare_l_eolico_267717059/?refresh_ce

https://www.visualcapitalist.com/wpcontent/uploads/2020/09/energy-consumptioninteractive.html?cmpid=nl_infodata
https://www.visualcapitalist.com/wpcontent/uploads/2020/09/energy-consumptioninteractive.html?cmpid=nl_infodata

Finansų sektoriui aktuali informacija
2020-0917

Nuo 2021-02-28 viena programėlė Io („Aš“)
viešojo administravimo paslaugoms ir platforma
PagoPa atsiskaitymui už jas

https://www.ilsole24ore.com/art/in-arrivo-io-lapp-unica-accedere-servizi-pubblici-AD97wpp

2020-09

Vyriausybė sieks sumažinti grynųjų pinigų
naudojimą: mokantiems kortelėmis ar per
programėles – pirmiesiems 100 tūkst.gyventojų,
kurių el. atsiskaitymai per 6 mėn. bus didžiausi
(bet ne mažiau nei 50 transakcijų); 10%
kompensacijos nuo el. išlaidų, bet ne daugiau nei
3 tūkst. EUR; planuojama įvesti nuo gruodžio 1 d.

https://www.ilsole24ore.com/art/pagamentidigitali-cosa-sappiamo-e-cosa-no-nuovocashback-stato-ADhdsro
https://24plus.ilsole24ore.com/art/il-piano-anticontanti-governo-300-euro-chi-ne-paga-cartaalmeno-3mila-l-anno-ADnsJvn
https://www.ilsole24ore.com/art/lotta-contantee-cashback-escluse-rimborso-solo-spese-onlineADtL72n
https://www.ilsole24ore.com/art/il-pianocashless-governo-rimborsi-fino-3mila-euro-ipagamenti-carta-e-concorso-premiADVHJFr?cmpid=nl_lifestyle

PASTABOS

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Bendra ekonominė informacija
DATA

INFORMACIJOS ŠALTINIS

2020-0929

Kitais metais Vyriausybė planuoja 40 mlrd. EUR
išlaidas (biudžeto deficitas sieks 21-22 mlrd.
EUR), +6% BVP augimą ES fondų ir šalies
numatomos „reikšmingos fiskalinės ekspansijos“
dėka

https://www.ilsole24ore.com/art/la-manovrapunta-quota-30-miliardi-8-fisco-e-famiglieADaWvsr?cmpid=nl_morning24

2020-0929

ISTAT, vartotojų ir verslo pasitikėjimo indeksai
(EN)

https://www.istat.it/en/archivio/247510

2020-0929

Metinės Confindustria asamblėjos metu jos
prezidentas C. Bonomi ragina Vyriausybę imtis
ryžtingų veiksmų siekiant išjudinti šalies
ekonomiąk po 25 metų stagnacijos; Vyriausybei
pateikė savo pasiūlymus dėl ekonomikos
gaivinimo priemonių - „Ateities drąsa - Italija
2030–2050“ (iš viso 385 psl.)

https://www.ilsole24ore.com/art/confindustriavia-l-assemblea-il-discorso-bonomiADYsiPs?cmpid=nl_morning24

2020-0924

ISTAT, ITA užsienio prekyba su ne ES šalimis
rugpjūčio mėn. (EN)

https://www.istat.it/en/archivio/247437

2020-0922

ISTAT, 2019 ITA nacionalinių sąskaitų metiniai
duomenys (EN)

https://www.istat.it/en/archivio/247355

2020-0917
2020-0911

ISTAT, užsienio prekybos ir importo kainos (EN)

https://www.istat.it/en/archivio/247206

ISTAT, Metinė ataskaita 2020 – esama šalies
situacija (EN santrauka)

https://www.istat.it/en/archivio/247100

2020-0917

Liepos mėn. ITA eksportas stabilizavosi: 7,3%
metinis kritimas „beveik normalus“, atsižvelgiant
į ankstesnių metų tendencijas

https://www.ilsole24ore.com/art/l-export-arginacrisi-auto-farmaci-e-food-boom-cina-ADJ37vp

2020-0916

III ketv. toliau krenta vartojimas: 9,5% metinis
kritimas

https://formiche.net/2020/09/turismo-inginocchio/

2020-0908
2020-0907

ISTAT, ITA ekonomikos apžvalga Nr. 8 (EN)

https://www.istat.it/en/archivio/246957

Banca d‘Italia ITA ekonomikos biuletenis Nr. 7

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo
mia-italiana-inbreve/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.la
nguage=1

https://www.ilsole24ore.com/art/il-made-italyrisorge-luglio-ripartono-auto-e-vendite-cinaADDHrjq

Vyriausybės sprendimai, kovojant su COVID-19 virusu
2020-0907

Vyriausybės dekretas, kuris pratęsė kovos su
COVID-19 epidemija priemones iki spalio 7 d.

http://www.governo.it/node/15142

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

PASTABOS

