Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu
Italija
Italija je od 4. maja v tako imenovani "fazi 2" izrednih razmer zaradi koronavirusa. Prepoved
gibanja prebivalstva brez tehtnih razlogov ostaja najmanj do 18. maja in sicer je gibanje
možno le znotraj svoje regije zaradi zdravstvenih razlogov, delovnih razlogov, nujnih razlogov in
obiska sorodnikov.
V vseh italijanskih regijah so možni sprehodi in individualne športne aktivnosti ob upoštevanju
medsebojne razdalje dveh metrov. 11. maja je bil dosežen dogovor vlade in predsednikov dežel v
skladu s katerim se bodo lahko z 18. majem odprli bari, restavracije, frizerji, kozmetični
saloni, trgovina na drobno in plaže. Italijanske dežele bodo imele avtonomijo pri odločanju
katere dejavnosti bodo najprej odpirale in kdaj. Vsi javni dogodki, prireditve in športne prireditve
so prepovedani do nadaljnjega. Italijanski minister za zdravje Sileri je v včerajšnji tiskovni
konferenci sporočil, da bo verjetno 1. junija spet možno prosto premikanje med italijanskimi
regijami.
Dne 13.5. je italijanska vlada objavila zadnji vladni odlok težak 55 milijard eur. Odlok se
nanaša na ukrepe v podporo gospodarstvu, zdravstvu, izobraževanju, zelenim tehnologijam in
prevozu, brezposelnim in vsem tistim, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Za podporo
turizmu je vlada odobrila do 500 eur davčnih olajšav in bonus za počitnice, ki ga bodo deležne
družine, katerih največji skupni prihodki ne presežejo 40.000 eur letno. Restavracije in bari bodo
lahko uporabljali javne površine brezplačno.
Ekonomska slika v Italiji pa je zaskrbljujoča, združenje Confcommercio ocenjuje, da je ogroženih
420 tisoč delovnih mest z možnim zaprtjem 270 tisoč podjetij.
Vir: Predstavništvo STO v Italiji

Nemčija
6. maja je zvezna vlada potrdila sprostitvene ukrepe na nacionalni ravni na štirih nivojih,
ves čas pa poudarjajo, da ima vsaka zvezna dežela pripravljen takojšnji krizni plan o ponovnih
strogih ukrepih, v kolikor se bodo številke okuženih poslabšale. Znano je, da v kolikor se pojavi
več kot 50 okužb na 100.000 prebivalcev, mora posamezen kraj ali regija zopet sprejeti stroge
ukrepe. R – Faktor (reprodukcijski faktor) okužb se je v Nemčiji ta teden nekoliko povišal (na 1),
sedaj je zopet okoli 0,8 - kar pomeni 10 okuženih ljudi povprečno okuži naprej 8 ljudi, za kar RKI
Institut potrjuje, da je sprejemljivo in pozitivno.
Še vedno velja socialna distanca, vendar so že dovoljeni obiski med gospodinjstvi, postopno se
odpirajo gostinski in nastanitveni obrati (glede na zvezne dežele in sicer od 11. – 30. maja), prav
tako izobraževalne ustanove ter trgovine vseh vrst, tudi večje, omejitev glede velikosti trgovin ni.
Postopno se odpirajo tudi druge servisne službe. Prepoved večjih dogodkov v Nemčiji velja
do 31. avgusta. Pojavlja se možnost manjših (do 100 udeležencev) kulturnih prireditev v začetku
junija v nekaterih zveznih deželah, ki bodo zadostile potrebnim higienskim standardom ter
sledljivosti udeležencev.
Dne 13. maja je bil sklenjen dogovor glede odprtja mej. S sosednjo Avstrijo velja dogovor o
popolnem odprtju mej s 15. majem, prav tako so to potrdili tudi s Francijo in Švico, nadaljevali
bodo z vsemi evropskimi državami, ki se bodo uspešno bojevale z virusom in bodo imele
sprejemljivo epidemiološko sliko. Od 15. maja dalje pa bodo pregledi na mejah s temi državami
samo še naključni. Z Nizozemsko in Belgijo so bile kontrole že do sedaj zelo omiljenje, isto se
nadaljuje od 15.5., od tega datuma dalje velja to dodatno še za meje z Luksemburgom in
Dansko.
Pojavlja se še vedno vprašanje karanten, ko se ljudje vračajo iz drugih držav. Zaenkrat zvezno
notranje ministrstvo uradno zagovarja, da »pravila karantene ne bi smela več veljati za domača
potovanja po Evropi«. Vendar pa dodaja, da: »je še vedno treba zasledovati 14-dnevno
karanteno za prihode v Nemčijo iz tretjih držav«.
Odsvetovanje turističnih potovanj v druge države velja do 14. junija. Spodbujanje
preživljanja počitnic doma se nadaljuje.

Lufthansa sporoča, da bo z junijem vzpostavila več kot 100 linij, vendar bo še vedno letela samo
s 15% zmogljivostjo. Nadaljujejo se tudi protesti turističnih delavcev v več kot 50-ih nemških
mestih, ki želijo opozoriti na svoj eksistenčni položaj in od zvezne vlade zahtevajo takojšnjo
finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Primer je gigant TUI, ki žal zaradi trenutnih razmer
odpušča skoraj 8000 delavcev. Administrativne stroške bodo znižati za 30 odstotkov, prav tako
zmanjšali naložbe, kljub temu, da so od države že prejeli kredit v višini 1,8 milijard EUR.
Vir: Predstavništvo STO v Nemčiji

Avstrija
Avstrijska tiskovna agencija je 13. maja sporočila, da se bodo meje med Nemčijo, Švico in
Avstrijo v celoti odprle 15. junija. Vendar pa bodo že od 15. maja naprej na mejah z Nemčijo
potekali le še naključni pregledi. Podobne sporazume naj bi uvedli tudi z drugimi sosednjimi
državami, ki imajo dobro epidemiološko sliko.
Kancler Sebastian Kurz pa v sredo na tiskovni konferenci vlade ni želel dati nobenih napovedi o
odprtju meje z Italijo. Pravi, da so se povezali s Švico in Lihtenštajnom, "da bi uvedli postopek,
podoben tistemu z Nemčijo". Pravi, da obstajajo tudi "zelo intenzivni stiki" s sosednjimi državami.
Zunanji minister Schallenberg je dobil nalogo uvesti podoben postopen proces pri odprtju mejnih
prehodov z Lihtenštajnom in vzhodnoevropskimi sosedami v kolikor bo epidemiološka slika pri
njih pod nadzorom.
Restavracije se lahko znova odprejo od 15. maja naprej. V gostinstvu bo v prihodnosti veljalo,
da je treba upoštevati enometrsko razdaljo med mizami. Za vsako mizo lahko sedijo največ štirje
odrasli in njihovi otroci. Pravilo razdalje ne velja za goste, ki sedijo za skupno mizo, osebje, ki
stopi v stik z gosti, mora nositi maske. Obisk restavracije bo mogoč le s predhodno rezervacijo
mize. Kot je bilo že najavljeno, bodo odpiralni časi za gostinsko ponudbo ostali od 6:00 do
23:00. Dunajski župan Michael Ludwig je v sredo napovedal, da bo ob odprtju restavracij mesto
Dunaj po pošti razdelilo t.i. »gastronomske bone« na vseh 950.000 dunajskih gospodinjstev.
Znesek bona za enoosebna gospodinjstva bo znašal 25 evrov in 50 evrov za veččlanska
gospodinjstva. Časopis Heute je temu bonu že nadel pomenljivo ime in sicer "SchnitzelFünfziger".
V začetku tedna pa je avstrijska vlada na tiskovni konferenci objavila višino zneska t.i.
»gostinskega paketa«, ki je bil napovedan že 8. maja. Le ta naj bi bil vreden 500 milijonov evrov.
Cilj finančnega paketa je zmanjšati davčno obremenitev gostilničarjev - od znižanja DDV za
brezalkoholne pijače iz 20% na 10% do podpore gostilnam na podeželju. Apel
kanclerja Sebastiana Kurza je: kupujte regionalno in tudi porabite na lokalni ravni. Vlada pa je
gostincem tudi svetovala naj na račun olajšave ne znižujejo, saj je to oblika pomoči za njih in ne
za njihove goste.
Z 29. majem se v Avstriji odpirajo tudi hoteli. Večje prireditve in festivali so še naprej
prepovedani do 31. avgusta. V četrtek je avstrijska letalska družba AUA sporočila, da njihova
letala ostajajo prizemljena vsaj do 7. junija 2020.
Vir: Predstavništvo STO v Avstriji

