LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS ITALIJOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2022 m. liepos mėn.
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
202207-20

Italai apsipirkdami maisto prekių vis
daugiau dėmesio skiria tvarumui ir
vertina slow food koncepciją.

Esg: la spesa agroalimentare degli italiani
sempre più attenta alla sostenibilità - la
Repubblica

202207-14

Iveco
planas
vandeniliniams
ir
elektriniams
autobusams.
Grupė
investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą
450 mln. eurų. Siekiama, kad iki 2025 m.
elektriniai sunkvežimiai sudarytų 7-8 %.

Iveco, piano per accelerare su idrogeno e bus
elettrici - Il Sole 24 ORE

202207-12

Kiekvienais metais Italijoje perdirbama
beveik 110 mln. tonų atliekų, o per
ateinančius kelerius metus perdirbimas
gali išaugti 30 % ir pasiekti beveik 90
mlrd. eurų.

Riciclo, nel 2030 in Italia il settore varrà 90
miliardi - la Repubblica

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
202206-13

Prognozuojama, kad šiais metais grūdų
derlius bus gerokai mažesnis ne tik
Ukrainoje, tačiau ir Italijoje. Apytikriais
skaičiavimais, Italijoje derlius gali
sumažėti 15-30 proc. dėl sausros ir
smarkiai išaugusių benzino kainų.

Inizia la raccolta del grano in Italia.
Coldiretti: produzione in calo del 15% Economia - ANSA

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
202207-31
202207-19

Kaip ir 2019, šiemet keliauja 27 mln.
italų, tačiau mažėja vidutinė kelionių
trukmė ir išlaidos.
Turizmas, maisto ir vyno hub‘ai, siekiant
praturtinti ir pagerinti patirtį: 60 % italų
norėtų rasti erdves, skirtas ne tik gauti
informacijos, bet ir užsisakyti paslaugų
bei patirti gyvų įspūdžių, nusipirkti
vietinių maisto produktų.

Estate: 27 milioni in viaggio ma si riducono
durata e spesa - Economia - ANSA

Turismo, gli hub enogastronomici per
arricchire e valorizzare l'esperienza - la
Repubblica

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
202207-20

1

Pirmąjį 2022 m. ketvirtį eksportas iš
Lazio technologijų centrų išaugo 13,7 %,
patvirtindamas teigiamą tendenciją, kuri
išryškėjo jau 2021 m. antroje pusėje. Tiek
farmacijos, tiek IRT centrai užfiksavo
dvigubą augimą.

Aumentano le esportazioni dei poli
tecnologici del Lazio - la Repubblica

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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202207-18

Nuo dronų iki kosmoso: EmilijosRomanijos įmonė Motor Valley kyla į
dangų

Dai droni allo spazio: la Motor Valley va in
cielo - la Repubblica

202207-07

Nacionalinis
debesis:
Tim-CdpLeonardo-Sogei konsorciumas atnaujina
darbą. Projektas apima Cloud sprendimų
ir
paslaugų
teikimo
Viešajam
administravimui infrastruktūros sukūrimą
ir valdymą, siekiant užtikrinti aukščiausią
įmanomą
duomenų
efektyvumo,
saugumo ir patikimumo lygį. Iniciatyva
yra dalis bendro plano, kuriuo siekiama
paspartinti
šalies
skaitmeninę
transformaciją pagal Italijos nacionalinį
atsigavimo ir atsparumo planą Pnrr.

Cloud nazionale, la cordata Tim-CdpLeonardo-Sogei rilancia e ipoteca la gara Formiche.net

PASTABOS

Finansų sektoriui aktuali informacija
202207-29

202207-21

Intesa Sanpaolo pirmąjį pusmetį baigė su
3,28 mlrd. eurų grynuoju pelnu,
neįskaitant 1,1 mlrd. vertės koregavimų
Rusijai ir Ukrainai (+8,4 %, palyginti su
3,02 mlrd. eurų 2021 m. pirmąjį pusmetį).
Biržos po MP M. Draghi atsistatydinimo.
Italijos 10-ties metų obligacijų grąža
pakilo iki 3,56 %, šiek tiek žemiau
Graikijos lygio.

Intesa:utile semestre a 2,35 miliardi dopo
rettifiche Russia - Economia - ANSA
Intesa blinda il fronte russo e spinge sulla
crescita - Formiche.net

I mercati dopo Draghi: lo Spread torna a 242
punti, Borsa Milano in rosso- Corriere.it
Rialzo dei tassi e scudo anti-spread: per la
Bce è il giorno della svolta- Corriere.it
Borsa: Milano strappa a +2%, spread scende
a 229 - Economia - ANSA

202207-19

Skaitmeninis euras: Bancomat Spa
pradeda Italijos ekosistemos tyrimą.

Euro digitale, Bancomat Spa avvia lo studio
per l'ecosistema Italia - la Repubblica

Energetikos sektoriui aktuali informacija
202207-29

202207-21

Pirmąjį pusmetį Eni uždirbo 7,398 mlrd.
eurų grynojo pelno, palyginti su 1,103
mlrd. eurų per tą patį 2021 m. laikotarpį.

Eni: l'utile del semestre sale a 7,39 miliardi Economia - ANSA

Gazprom padidino tiekimą Italijai 71 %,
lyginant su praėjusiomis dienomis. Tai
gali būti siejama su Vyriausybės krize ir
MP M. Draghi atsistatydinimu.

Gas: Eni, Gazprom aumenta forniture in
Italia del 71% - Ultima Ora - ANSA

Gas e petrolio spingono i conti di Eni Formiche.net

Via Draghi? Arriva il premio di Putin: più
gas all’Italia - Formiche.net
Gas russo, il Nord Stream riapre. Eni
annuncia: «Flussi in aumento». Prezzo in
calo- Corriere.it

202207-19

Po daugiau nei šešis mėnesius trukusių
derybų didžiausių šalies elektros įmonių,
tokių kaip Enel, Sogin, Terna, Gse, ir
profesinių sąjungų Filctem-Cgil, FlaeiCisl,
Uiltec-Uil
atstovai
pasiekė
susitarimą dėl nacionalinės sutarties

Contratto nazionale elettrici, trovato
l’accordo: 243 euro in più in busta pagaCorriere.it
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darbo elektros sektoriuje atnaujinimo
trejų metų laikotarpiui 2022-2024 m.
Susitarimas susijęs su beveik 60 tūkst.
darbuotojų ir apie 130 įmonių. Auga
darbuotojų algos.
Italijos
ir
Alžyro
ketvirtojo
tarpvyriausybinio viršūnių susitikimo
metu pasirašyta 15 sutarčių, susitarimo
memorandumų,
bendradarbiavimo
protokolų ir susitarimo deklaracijų.
Pagrindinė
tema
–
energetika.
Pasitikdama M. Draghi, Alžyro naftos
bendrovė Sonatrach paskelbė, kad, be jau
sutartų 2 mlrd. m³, šiais metais padidins
dujų tiekimą Italijai dar 4 mlrd. m³. Tai
reiškia, kad 2022 m. Alžyras Italijai
parduos 6 mlrd. m³ papildomų dujų (nuo
metų pradžios jau pardavė 13,9 mlrd. m³).
Prasidėjus karui Ukrainoje, Alžyras
pagrindiniu metano tiekėju Italijai. MP
Mario Draghi teigimu, susitikimas
patvirtino
dvišalę
privilegijuotą
partnerystę energetikos sektoriuje ir
pažymėjo,
kad
šalys
tęs
bendradarbiavimą
atsinaujinančių
šaltinių, ypač žaliojo vandenilio ir saulės,
vėjo ir geoterminės energijos plėtros
srityse.
Oro kondicionieriai, išlaidų bumas: namų
ūkių išlaidos gali padidėti 81 %.
Kaip ir kodėl energetikos srityje reikia
skubiai keisti tempą. Tai yra, pereiti nuo
avarinio etapo prie strateginio ir bendro
projekto. Nes Europa negali turėti
autonomijos, jei nėra energetiškai
nepriklausoma. Italijos ekonomistas
Luigi Paganetto Elettricità Futura
organizuotoje konferencijoje Energia
Italia 2022.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

Il Presidente Draghi in Algeria |
www.governo.it
Non solo gas, dalle strade alle rinnovabili:
ecco i 15 accordi Italia-Algeria sottoscritti da
Draghi - Il Sole 24 ORE
Gas: dall'Algeria altri 4 miliardi di metri cubi
in più all'Italia - Economia - ANSA
Gas, la strategia Draghi funziona. Ma tra
Gazprom e solidarietà Ue... - Formiche.net
Draghi in Algeria: accordo con l'Italia sul gas
- la Repubblica

Condizionatori, boom dei costi: la spesa delle
famiglie potrebbe crescere dell'81% - la
Repubblica
Dall'emergenza a un progetto strategico per
l'energia. L'intervento di Paganetto Formiche.net

Transporto sektoriui aktuali informacija
202207-31

Pirmąjį 2022 m. ketvirtį, palyginti su tuo
pačiu 2022 m. laikotarpiu, elektros
energijos kainos šuolis 210 %, o
papildomų sąnaudų įtaka krovinių vežimo
geležinkeliais sektoriui siekė 40-50 mln.
eurų.

Ferrovie: Fermerci, balzo costo energia del
200%,ora misure - Economia - ANSA

202207-20

Antrąjį 2022 m. ketvirtį, palyginti su tuo
pačiu 2021 m. laikotarpiu, pastebėtas
didelis visų mobilumo rūšių augimas: nuo

Italia torna a muoversi, da alta velocità ad
aerei - Economia - ANSA

3 (6)

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

+3% krovinių oro transportu iki +573%
kruizinių paslaugų srityje. Labai stiprūs
teigiami pokyčiai užfiksuoti greitųjų
traukinių (+212 %) ir keleiviniame oro
transporte (+447 %).
202207-19

Ekonomikos ir Ekologinės tranzicijos
ministerijos paskelbė, kad 30 euro centų
degalų akcizo mažinimas pratęsiamas iki
rugpjūčio 21 d.. Priemonė turėjo baigtis
rugpjūčio 2 d. Sumažinimas taikomas
benzinui, dyzelinui, SND ir metanui.

I ministri Franco e Cingolani firmano il
Decreto carburanti. Sconto di 30 centesimi
esteso fino al 21 agosto - Ministero
dell'Economia ... (mef.gov.it)
Diesel e benzina, taglio di 30 cent sulle
accise esteso fino al 21 agosto: c’è il decretoCorriere.it
Benzina: sconto 30 centesimi esteso al 21
agosto - Economia - ANSA
Prezzi benzina e diesel: estesi al 21 agosto gli
sconti sulle accise - la Repubblica

202207-17

Oro uostų chaosas Europoje palietė
daugiau nei 100 tūkst. italų, kalbama apie
2 mlrd. eurų siekiančias kompensacijas.
Italijos oro eismo valdymo įmonės ENAV
kontrolierių ir pigių skrydžių bendrovių
streikas didina darbuotojų trūkumą.

Caos aerei, in gioco rimborsi per oltre 2
miliardi: 100mila italiani in ballo - Il Sole 24
ORE

202207-14

Trenitalia: 200 mln. eurų naujų Etr1000
greitųjų traukinių pirkimui.

Fs, un green bond destinazione Alta Velocità
- Formiche.net

Bendra ekonominė informacija
2022-07

Confindustria: bendra Italijos ekonominė
situacija, liepos mėnesis.

Scenario molto incerto per l’Italia, risultante
di fattori che agiscono in direzioni opposte
(confindustria.it)

202207-29

Pirkinių krepšelis +9,1%, rekordinis nuo
1984 metų rugsėjo.

Carrello della spesa +9,1%, record da
settembre 1984 - Economia - ANSA
Confesercenti, in estate spesa famiglia in calo
di 800 mln - Economia - ANSA

202207-29

BVP: +1% antrąjį ketvirtį. 2022 m.
pasiektas augimas gerėja iki +3,4 %.

Pil, crescita robusta pur in un contesto di
forte difficoltà - Ministero dell'Economia e
delle Finanze (mef.gov.it)
Pil: Istat, nel secondo trimestre accelera a
+1% - Economia - ANSA

202207-19

202207-18
202207-17

Confcommercio
tyrimų
biuro
duomenimis, liepos mėnesį BVP,
palyginti su birželio mėn., sumažės -0,6
%.
Biuras Milane padeda ukrainiečių
pabėgėliams įsidarbinti – nuo maitinimo
iki sveikatos priežiūros institucijų.
Italijos nacionalinis atsigavimo ir
atsparumo
planas
Pnrr:
konkurencingumas,
teisingumas
ir
mokesčiai. Dėl Vyriausybės krizės kyla
pavojus 55 privalomiems Pnrr kertiniams

Pil peggiora, a luglio -0,6%.
Confcommercio: rischiamo la crisi
economica - Il Sole 24 ORE

Un ufficio a Milano inserisce i profughi
ucraini nel mondo del lavoro, dalla
ristorazione alla sanità - Il Sole 24 ORE
Pnrr: concorrenza, giustizia e fisco. Le
riforme e i miliardi a rischio per la crisi di
governo - 24+ (ilsole24ore.com)
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202207-16

202207-15

202207-08
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tikslams, kurie turi būti pasiekti 2022 m.
antrąjį pusmetį (ES skyrė 21,84 mlrd.
eurų šiems tikslams įgyvendinti).
200 eurų kuro priedai (kuponai)
dirbantiesiems, siekiant kompensuoti
išaugusias išlaidas dėl kuro pabrangimo.
Kuponai galioja benzinui, dyzelinui, SND
ir metanui, bet taip pat ir elektromobilių
įkrovimui.
Vyriausybėje – įtampa, išprovokuota
vietos rinkimuose pralaimėjusio 5
Žvaigždučių Judėjimo (5ŽJ). 5ŽJ Senate
nebalsavo dėl 30 mlrd. EUR vertės
ekonominio
paketo,
tokiu
būdu
sukeldamas Vyriausybės krizę. Nors
Senatas
patvirtino
pasitikėjimą
Vyriausybe ir dekretas Aiuti buvo
priimtas 172 balsų dauguma (39 – prieš, 0
– susilaikiusiųjų), M. Draghi pateikė
Prezidentui
Sergio
Mattarella
atsistatydinimo
pareiškimą,
kurį
Prezidentas atmetė.
Dekretas Aiuti apima paramą verslui ir
šeimoms paaštrėjusios krizės dėl
išaugusių sąskaitų ir didėjančios
infliacijos metu. Tarp pagrindinių punktų,
be valstybės išmokų, skirtų energijos
kainoms sušvelninti, dekretas Aiuti
numato pilietybės pajamų apribojimus,
priemonę,
palengvinančią
atliekų
perdirbimo įrenginių statybą ir sustabdyti
naujus prašymus lengvatai statyboms 110
% Superbonus gauti.
5ŽJ lyderis Giuseppe Conte įteikė M.
Draghi dokumentą su 9 punktais, kuriame
ragino pakeisti judėjimo kryptį. Prašoma
apsaugoti pilietybės pajamas (be
minimalaus atlyginimo įvedimo), „ne“
normai dėl atliekų deginimo įrenginių ir
nukrypimams
nuo
Superbonus
priemonės. Vis dėlto M. Draghi į šiuos
pasiūlymus žiūri skeptiškai. Tačiau G.
Conte jau beveik mėnesį grasina palikti
daugumą, jei nebus priimta bent dalis
pateiktų prašymų.
Nelygybė
auga:
beveik trečdalis
dirbančiųjų nepasiekia minimalios algos
ribos. Skurdžiausių namų ūkių infliacija
kovo mėnesį jau siekė 9,4 %, tačiau metų
pabaigoje grįšime prie 2009 metų
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Al via i bonus benzina da 200 euro per i
lavoratori dipendenti: come funzionano - Il
Sole 24 ORE

Notizie (lavoro.gov.it)
Crisi di Governo, Mattarella respinge
dimissioni Draghi. Mercoledì comunicazioni
del premier alle Camere - Il Sole 24 ORE
Decreto Aiuti, dal bonus 200 euro alle
bollette: cosa c’è nel decreto che ha messo in
crisi il governo - Corriere.it
Decreto aiuti: come rateizzare le cartelle
esattoriali. Regole semplificate fino a
120mila euro - la Repubblica

Istat, il reddito di cittadinanza ha evitato la
povertà a un milione di italiani - la
Repubblica
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perkamosios galios lygio. Dėl pilietybės
pajamų skurdo išvengė milijonas italų.
Banca
d‘Italia
ir
Confindustria:
Scenarijus Italijoje yra labai neaiškus, nes
įvairūs veiksniai veikia priešingomis
kryptimis. Energijos kainos artėja prie
piko, kainos ir skirtumai kyla. Infliacija
auga. Pramonė priešinasi, tikimasi
atsigavimo paslaugų srityje, sunkios
eksporto perspektyvos.
Tvariausios Italijos įmonės 2022 m.
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Bank of Italy - Economic Bulletin No. 3 2022 (bancaditalia.it)
Scenario molto incerto per l’Italia, risultante
di fattori che agiscono in direzioni opposte
(confindustria.it)

Leader della sostenibilita 2022 | Statista - Il
Sole 24Ore

Su COVID-19 susijusi informacija
202206-26

Kitos savaitės Covid protokolo svarstymo
susirikime linkstama link sprendimo po
birželio 30 d. pratęsti reikalavimą dėvėti
kaukes darbe. Italijoje naujų atvejų
skaičius perkopė 48 tūkst. užfiksuotos 44
mirtys.

https://www.ilsole24ore.com/art/covid-laproroga-dell-obbligo-mascherina-luoghilavoro-il-30-giugno-AE5n0KiB

Parengė:
Antroji sekretorė Laura Šerėnienė, tel. +39 0683661833, el. p. laura.sereniene@urm.lt
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