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Анализ на ситуацията в Италия на агенцията за кредитен 
рейтинг CERVED * 

Aгенцията за предоставяне на икономически данни и търговска информация CERVED 
предвижда два възможни сценария за Италия.  

 При първия, се предполага, че кризата ще свърши до м. май и че, ако вземем предвид 
2020 г. и 2021 г., предприятията ще изгубят оборот в размер на 275 млрд. евро и ще 
могат да се възстановят в рамките на следващата година.  
 

 При втория вариант, извънредното положение ще трае до декември месец и ще 
доведе до цялостно затваряне на границите на европейските пазари, като през 
двегодишния период щетите ще наброяват общо 641 млрд. евро - 469 млрд. евро за 
2020г. и 172 млрд. за 2021 г. При този възможен сценарий, 10,4% от италианските 
предприятия рискуват да фалират. Включват се и най-засегнатите от коронавируса 
региони и сектори, като данните се основават на 750 хил. италиански предприятия 
/отчитат се както макроикономически показатели/ и 233 различни производствени 
сектори. 
 

Както би се очаквало, на първо място най-много би пострадал от кризата хотелиерския 
сектор.  Предвижда се, оборотът му да се намали до 3,3 млрд. евро, за разлика от 12,5 млрд. 
евро за 2019 г., като в процент загубите се равняват на -73,3% – 3.339 млн. евро.  

След него са туроператорските и пътническите услуги с -2.903 млн. евро и алтернативните 
структури за туристическо настаняване с -958 млн. евро.  

Щети ще претърпят също производствения сектор на ремаркета и внедряване на превозни 
средства – с -1.190 млн. евро , както и на автокъщите с -27.401 млн. евро.  

Икономическият срив ще засегне и производството на МПС-та, тежко и лекотоварни 
автомобили и автобуси, чиито обороти ще спаднат по -45,8% спрямо миналата година.  

Услугите на въздушния транспорт и управлението на летища също ще преърпят загуби, 
респективно по 785 млн евро и 1.675 млн. евро. 

От друга страна, анализът показва, че други сектори няма да претърпят такива огромни 
загуби, а някои от тях дори ще спечелят от кризата: става дума за онлайн търговия, която при 
втория сценарий, предложен от CERVED, ще увеличи своя оборот от 4,3 млрд. евро до 6,7 млрд. 
евро с повишение равно на +55%, 6.707 млн. евро. Дистрибуцията на хранителни продукти ще 
отбележи ръст на печалбите от 108 млрд. евро през 2019 г. до 132 млрд. през 2020 г.; следват 
търговията на едро на фармацевтични и медицински продукти с +38.114 млн. евро и 
медицинско оборудване с увеличен оборот от 7.649 млн. евро.  

Още един интересен аспект е как кризата въздейства върху всеки италиански регион. На 
първо място се класира Ломбардия, която се превръща в епицентър не само на здравната 
криза, но и икономическата.  В действителност, при по-лошия вариант, предвиден в данните на 
CERVED, местните предприятия биха загубили 182 млрд. евро оборот, а след тях тези на Лацио 
(118 млрд. евро), Пиемонт (60 млрд. евро), Венето и Емилия-Романя (ок. 57 млрд. евро в двата 
региона). Трябва да бъдат взети под внимание повече фактори, като размерите на даден 
сектор или важността на износа, но е важно също така да се отбележи, че обикновено големите 
вериги поставят своите седалища основно в Милано и Рим, дори техните отделни магазини, 
разпръснати из Италия, да регистрират по-малки обороти. 

Като цяло, туристическия сектор ще пострада повече от другите, особено в Трентино-Алто 
Адидже с -4,4% срещу -3,3% на национално ниво, Лигурия (-4,3%) и Вале д’Аоста (-3,9%). 
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Заслужава да се спомене и факторът на цифровизацията: колкото повече средства едно 
предприятие инвестира в дигитализация и автоматизация, толкова повече се защитава от 
подобен вид кризи. 

Вече се прилагат различни решения за ограничаване на щетите от пандемията, сред които 
обаче липсват международната координация и фискалните политики с цел защита на 
предприятията и семействата. Естествено, такива мерки още повече ще увеличат нивото на 
италианския държавен дълг и на дефицитите на държавите-членки на ЕС, затова ще трябва да 
се повиши потребителското търсене чрез намаляване на лихвите и пускане в икономическия 
пазар на ликвидност. 

На последно място е важно да се споменат и възможностите, свързани с извънредното 
положение, първата от които е без съмнение прилагането на метода работа от разстояние. 
Такава практика в Италия е все още ограничена до само 2% от работниците срещу средно 
16% в ЕС.  

Освен това, ограничаването на движенията на глобален мащаб доведе до намаляване на 
разпространението на грипни епидемии, които при нормални условия заразяват 20% от 
световното население и причиняват огромни щети от гледна точка на жертвите и 
икономическите загуби. По данни от СЗО всяка година около 650.000 души умират от 
дихателни инфекции, свързани с гриповете, докато в Италия жертвите са около 8000. 
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*Информацията е предоставена от Генералното консулство на Р България в Милано 


