
ITÁLIE – situace s ohledem na COVID-19 
Itálie: Vyhláška o likviditě, kterou italská vláda zaručí „veškerou“ 
likviditu nezbytnou pro italskou výrobní strukturu, se 100% státními 
zárukami. 

Vyhláškou ze dne 6. dubna vláda oznámila několik opatření pro malé a střední 
podniky a velké italské společnosti: 

- 400 miliard půjček pro italské společnosti až do 25% obratu; 
- odklad daňových lhůt pomocí mechanismu souvisejícího s obratem; 
- pozastavení daní z příjmu právnických osob v dubnu a květnu; 
- rozšíření centrálního záručního fondu o stát, který bude schopen se zaručit až za 90% 

půjček, do 5 milionů EUR; 

Pro malé podniky v případě půjček až do výše 25 000 EUR, stát zaručí 100% půjčky. 

Celkem je mobilizováno až 750 miliard zdrojů, garantovaných státem. 

Kromě vyhlášky o likviditě byly schváleny vyhláška o školách 2020 a opatření týkající se 
rozšíření pravomocí, tzv. „Zlaté pravidlo posílení státní moci (Golden Power)“.  

Ministr hospodářství Roberto Gualtieri ve svém projevu zaručil, že za celý rok 2020 
nebudou společnosti, které dostanou státní podporu na Coronavirus, schopny vyplácet 
dividendy. 

Přístup k úvěrům a odklad závazků jsou pouze první fází operace na podporu podnikání, 
která bude mít druhou fázi tzv. „Dubnového dekretu“, manévru s novými opatřeními pro 
společnosti, pracovníky a rodiny (po první připravené tranši s vyhláškou Cura Italia). Toto 
druhé opatření se očekává 15. nebo 16. dubna. 

Mezi opatřeními vyhlášky ze dne 6. dubna existuje také nástroj na ochranu všech 
společností, které vykonávají určitou činnost strategického významu, konkrétně posílení 
tzv. Zlaté moci. „Budeme schopni kontrolovat podnikové operace a nepřátelské chování 
nejen v tradičních odvětvích, ale také v pojišťovnictví, úvěrech, financích, vodárenství, 
zdravotnictví, bezpečnosti a bezpečnostních sektorech. Je to nástroj, který nám umožní 
zasáhnout v případě, že zde budou akvizice podílů o něco vyšší, než 10% v rámci EU, 
“řekl Giuseppe Conte. 

Po Velikonocích bude vydána nová dubnová vyhláška, která poskytne více než 35 miliard 
na podporu pracovníků a rodin. Ale nyní, počínaje injektáží likvidity, přemýšlíme o tom, 
jak restartovat ekonomický motor země. 

Mezitím italská vláda čeká na dnešní euroskupinu, aby zjistila, jak se vyvine italská bitva o 
eurobondy, vzhledem k opozici některých vůči korona bondům a jejich touze po „lehkém“ 
ESM. 
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