TRENUTNO STANJE
Posredujemo vam ažurirano sliko situacije v Italiji iz dne 1.4.2020
Včeraj smo v Italiji presegli 105.000 okuženih in 12500 mrtvih
Najhuje je še vedno v Lombardiji, Emili-Romagni in Venetu, Toskana bo okrevala kasneje kot ostale
regije.

Na žalost beležijo še vedno zelo hude številke, a smo prešli v fazo nižje rasti.
Trenutno beležijo okrog 3000 novih okuženih vsak dan, najvišje število je bilo 6500 dne 21.3. zato smo od
takrat prešli v padanje, so pa številke še vedno zelo visoke.

ŠTUDIJE O RAZVOJU KRIZE V ITALIJI
Vedno več je študij in raziskav, s katerimi skušajo znanstveniki razumeti kdaj se bodo okužbe ustavile
oziroma izničile.
Zadnja študija, ki sem dobil je študija inštituta Einaudi
https://www.ilmeteo.it/notizie/coronavirus-italia-ecco-quando-si-azzereranno-i-contagi-le-previsioniregione-per-regione

V zgornji tabeli so datumi, od katerih vsaka regija naj bi začela beležiti 0 novih primerov. V Lombardiji
torej računajo, da od 22.4. ne bo več novih okuženih. V Furlaniji Julijski Krajini od 10 aprila. Projekcije so
naredili na podlagi evidence številk okuženih iz krajev, kjer so kot prvo uvedli karanteno (občine Vo',
Codogno, Sesto San Giovanni..)
Če bodo ljudje upoštevali sedanje ukrepe in če se ne bodo pojavili novi primeri v drugih regijah, nekako
se računa na to, da v mesecu maju bomo blizu nični rasti virusa.
Italija je še vedno v najstrožji karanteni, prepovedani so premiki razen nujnih primerov. Zelo žalostna
novica je, da je v Italiji preko 4000 zdravstvenih delavcev okuženih, beležijo preko 70 mrtvih zdravnikov
od začetka epidemije.
Odpovedali so vse velike dogodke do septembra, v vikendu so odpovedali tudi Salone del Mobile-Design
Week v Milanu, prvotno načrtovan za 15 junija.

V petek naj bi italijanska vlada uradno izdala nov odlok o podaljšanju ukrepov, neuradno se bodo ukrepi
podaljšali prvo do 12. aprila (popolno zaprtje, prepoved premikanja) nato verjetno še dlje.
Do maja pa bo še vedno ostala prepoved zbiranja in verjetno premikanja po teritoriju brez tehtnih
razlogov.

ANKETA O PERCEPCIJI KRIZE
V anketi skupine SWG podajajo sledeče podatke:




70% italijanov meni da bodo ukrepi trajali še dva do tri mesece
50% italijanov je izrazilo željo in pripravljenost, da bodo spet potovali po končani krizi
83% anketiranih italijanov izjavlja, da bodo potovali najprej v Italijo, 20% od le teh pa je
zaskrbljenih zaradi finančne stiske po krizi

TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Tudi v Italiji ni še jasna strategija post-koronavirus, trenutno smo še v globoki fazi krize.
Kar sem uspel dobiti na netu so le podatki o izgubah in želje po čimprejšnjih ukrepih za turistično
gospodarstvo v Italiji:


Govori se o pravi katastrofi (Federalberghi – združenje hotelirjev Italija), izguba prihodkov
prodaje tudi to 75% celega leta 2020 v primerjavi z 2019
 34.000 hotelov v Italiji, 280 milijonov prihodov ki ustvarijo 20 milijard EUR prometa so sedaj vsi
pod vprašajem. Do januarja vse ok, od marca naprej pa -100%. Pričakujejo, da bo tudi poletje
zelo negativno
 Ocenjujejo da bodo odprli hotele postopoma, bojijo se, da nekateri hoteli sploh ne bodo odprli
spet
 Prvo bo okreval notranji trg, od leta 2021 pa mednarodni
 Za velikonočne počitnice se že beležili izgubo 500.000 začasnih delavcev
 Združenje hotelirjev v Italiji (Federalberghi) poziva k takojšnji injekciji likvidnosti ali posojil brez
garancije
Združenje turističnih podjetij v Italiji (Assoturismo) ocenjuje izgubo 60% prenočitev v 2020 (172 milijonov
namesto 430 milijonov prenočitev) izguba v turističnem sektorju naj bi bila ocenjena v 29 milijardah EUR





-14,4 milijarde EUR potrošnja
-6,4 milijarde EUR prodaja storitev
-5,1 milijarde eur splošne prodaje (komerciala)
- 2,9 milijarde EUR transferji (prevozniki, letala, busi, NCC)
V tej študiji se ocenjuje, da bo šel italijanski turizem na raven iz leta 1960
Vir:
https://www.repubblica.it/viaggi/2020/03/20/news/assoturismo_indietro_di_60_anni_perderemo_29_
1_miliardi-251787823/

