STANJE ITALIJA 24.3.2020
Posredujem vam trenutno sliko italijanskega trga iz dne 24.3.2020
Število okuženih v Italiji je dne 24.3. preseglo 63.900, od začetka epidemije umrlo je več kot 6000
ljudi, največ v Lombardiji, Venetu in Emilii-Romagni.

Trenutno skušajo znanstveniki razumeti, koliko bo trajala okužba.
Neodvisna družba je pripravila projekcijo okuženih v Italiji:

Neodvisna družba ocenjuje, so v Italiji dne 21.3. registrirali najvišjo število novih dnevnih okuženih
(6500) in da se bo sedaj število novih dnevnih okužb rastlo počasneje do 6. maja ko bomo prišli v 0
novih okužb. Skupno število okuženih bi po tej analizi torej bilo več kot 100.000
Vir: https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_italia_quando_finira_picco_contagi_news5130776.html

VLADNI ODLOKI
Glavna novica je včerajšnji novi vladni odlok izpod rok predsednika vlade Giuseppeja Conte, ki je
podpisal uredbo o dodatnem zaprtju ne-strateških dejavnosti (industrijske dejavnosti, metalurgija,
surovine, storitve..) Vlada je določila seznam dejavnosti, ki bodo ob spoštovanju varnostnih ukrepov
lahko še naprej obratovale, podjetja, ki niso vključena v ta seznam pa imajo čas, da do 25. marca
zaključijo dejavnosti potrebne za ustavitev proizvodnje, vključno z odpošiljanjem blaga na zalogi.
Dejavnosti bodo nato ustavljene do 3. aprila 2020, lahko pa še naprej delujejo, če so organizirane v
obliki dela na daljavo. Še vedno so dovoljeni proizvodnja in dostava zdravil in medicinskih
pripomočkov ter kmetijskih in živilskih izdelkov.
Zaprtje šol je regija Lombardija trenutno potrdila do 15. aprila. Na vsedržavni ravni pa je zaprtje šol
trenutno odrejeno do 3. aprila. Ministrica za šolstvo bo v tem tednu sporočila nove odredbe. Vlada
pa že dela še na novih odlokih, izredno stanje je podaljšano do 31. julija 2020 oziroma dokler bo
situacija primorala k tem. Povišale se bodo globe za prekrške glede premikanja ljudi in sicer iz 260 eur
na 4000 eur.
Trenutno velja za Italijo popolna prepoved premikanja razen izjemnih razlogov iz zdravstvenih,
delovnih ali drugih potreb.
ANALIZA POTROŠNIŠKIH NAVAD
Zelo zanimiv podatek je analiza trenutnih potrošniških navad in percepcije italijanskih potrošnikov
glede krize koronavirus.
Družba Nielsen je v raziskavah na italijanskih potrošnikih pokazala:
-

-

Povišanje on-line nakupov jestvin in ostalih produktov za 83%
Povišanje nakupov jestvin za 15%
V analizi se potrjuje, da je percepcija Italijanov negotova oziroma negativna (60%
anketirancev), se informirajo vsaj enkrat na dan in pričakujejo, da v kratkem roku se bo šlo
spet v normalno stanje
Italijani pozitivno sprejemajo stroge ukrepe, verjamejo v institucije, upoštevajo ukrepe
60% ITA meni, da so ukrepi nujni in primerni
Le 5% meni da so ukrepi prestrogi
75% Italijanov meni da so ukrepi drugih držav pre-mili (analiza še iz dne 12.3.)
Na medijih novice o koronavirusu zaobjemajo večino novic
37% ljudi je optimističnih, da se bo situacija poboljšala v enem mesecu
88% ljudi meni, da svet bo potreboval dva meseca, da se gre spet v normalno stanje
40% anketirancev je zmanjšalo frekvenco nakupov a povišalo kvantiteto

Vir:
https://finanza.repubblica.it/News/2020/03/06/coronavirus_nielsen_volano_vendite_nei_supermer
cati-67/ in še nekaj ostalih.
TURISTIČNI SEKTOR
V Italiji v letu 2019 je vrednost izvoza potovanj doseglo vrednost 45 milijard EUR (tuji turisti v Italiji).
V prvem tromesečju 2020 je Italija izgubila prihod 100 milijonov turistov, vsi sektorji so pod udarom.
Več informacij: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/coronavirus-quali-le-conseguenze-peril-turismo-in-italia
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