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                                                                                                            Μαδρίτη, 13 Απριλίου 2020  

                                                                                                  

Η ανάκαμψη του τομέα εστίασης στην Ισπανία μετά την πανδημία του Covid-19. 

Προβλέψεις για τον ξενοδοχειακό τομέα 

 

Η Ισπανία συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ δεν έχει ακόμη αρθεί η 

πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας για ουσιώδεις ανάγκες. Παρόλα αυτά, τα κρούσματα 

αυξάνονται, αν και σε μικρότερο βαθμό, συνεχίζοντας, ωστόσο, να είναι σε ανησυχητικά επίπεδα 

(έως και σήμερα, τα επίσημα κρούσματα ανέρχονται σε 169.496, οι ιαθέντες σε 64.727 ενώ 

έχουν καταλήξει 17.489 άτομα). Από τις 13 Απριλίου, η Κυβέρνηση επέτρεψε την κυκλοφορία 

των εργαζομένων από και προς το χώρο εργασίας τους, την οποία είχε διακόψει από τις 30 

Μαρτίου, σε όσους εργαζόμενους δεν απασχολούνταν σε ουσιώδεις δραστηριότητες. Συνεπώς, 

σήμερα επέστρεψαν στις εργασίες τους, περί 300.000 εργαζόμενοι σε βαριά βιομηχανία και τομέα 

κατασκευών, με την υποχρέωση τήρησης αυστηρών μέτρων υγιεινής με χρήση μάσκας και 

αποφυγής συγχρωτισμού, μεταξύ άλλων συστάσεων. Πάντως, ακριβείς εκτιμήσεις για την πορεία 

της ισπανικής οικονομίας είναι δύσκολο να γίνουν καθώς δεν είναι γνωστό το σημείο επαναφοράς 

της κυκλοφορίας των πολιτών και της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.  

Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Deloitte υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία σενάρια για την ανάπτυξη. 

Το καλύτερο σενάριο αναφέρει ότι η κρίση θα είναι βραχυχρόνια και η οικονομία θα αναπτυχθεί 

ταχέως μόλις τελειώσει η μειωμένη δραστηριότητα, παρουσιάζοντας μία καμπύλη ανάπτυξης 

σχήματος V. Το πιο απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η κρίση θα παραταθεί για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, προκαλώντας μακροχρόνιες ανισορροπίες στην οικονομία και μία καμπύλη 

ανάπτυξης της μορφής L, παρουσιάζοντας μία οικονομία πολέμου. Στην τελευταία περίπτωση, η 

επαναλειτουργία των καταστημάτων υπολογίζεται τον Οκτώβριο τ.έ.. Στην περίπτωση που τα 

καταστήματα επαναλειτουργήσουν τον Ιούνιο, η καμπύλη ανάπτυξης θα είναι της μορφής U, 

παρουσιάζοντας ταχεία ανάπτυξη σε πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο από ότι το πιο αισιόδοξο 

σενάριο.  

Οι προβλέψεις της ανωτέρω εταιρίας επισημαίνουν ακόμη ότι στην Ισπανία, θα υπάρξει πτώση 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας, πλην ορισμένων, όπως των τροφίμων, έως και τα τέλη 

Μαΐου, ενώ από τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν εκ νέου τη λειτουργία τους, σταδιακά, τα καταστήματα, 

οι χώροι εστίασης καθώς και τα ξενοδοχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η οικονομία θα επανέλθει 

έως και το τέλος του έτους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση στους διαφορετικούς κλάδους. 

Συγκεκριμένα, ο κλάδος της εστίασης θα ξεκινήσει να αναπτύσσεται προοδευτικά από την αρχή 

της επαναλειτουργίας του και κατά τη διάρκεια του έτους. Μικρότερη αλλά παρόμοια πορεία θα 

εμφανίσει το λιανικό εμπόριο.  

Αντίθετα όμως, ο τουριστικός τομέας δεν θα μπορέσει να καλύψει τις φετινές απώλειες. Αυτό 

συμβαίνει για δύο λόγους. Αρχικά, δεν θα επιτραπεί αμέσως η ελεύθερη μετακίνηση προς και από 

άλλες πόλεις ή χώρες, το οποίο θα καθυστερήσει την επανεκκίνηση των ξενοδοχείων. Παράλληλα 

όμως, από το σημείο έναρξης της ελεύθερης μετακίνησης, θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα έως 
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ότου οι πολίτες πραγματοποιήσουν το πρώτο τους ταξίδι. Με αυτόν τον τρόπο, χάνεται η 

καλοκαιρινή περίοδος, η οποία αποτελεί και τη σημαντικότερη του κλάδου αφού οι περισσότερες 

αφίξεις πραγματοποιούνται κατά το συγκεκριμένο διάστημα. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η 

ουσιαστική έναρξη του τομέα με τον εγχώριο τουρισμό κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, εφόσον 

βέβαια δεν ακυρωθούν προγραμματισμένες εμπορικές εκδηλώσεις και κλαδικές εκθέσεις για την 

περίοδο εκείνη. Οι διεθνείς αφίξεις προβλέπεται να αυξηθούν από τον Δεκέμβριο τ.έ.. 

Συνολικά, ο τομέας της εστίασης θα καταφέρει να καλύψει τις απώλειες και να ανακάμψει 

γρηγορότερα από ότι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος θα βιώσει μία μεγάλη κρίση το 2020. 

Τέλος, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Εl País, και η Iσπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, κα. María Reyes Maroto Illera, αναγνώρισε την μακρότερη διάρκεια 

κρίσης του τουριστικού τομέα, καθώς πέραν των μηδενικών εσόδων κατά τη διάρκεια της 

Μεγάλης Εβδομάδας, το φετινό καλοκαίρι θα έχει σημαντικές απώλειες σε σύγκριση με άλλα έτη. 

Επίσης, η χρονική στιγμή του ανοίγματος των συνόρων εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας, 

ενώ υπολογίζει ότι οι πρώτοι αλλοδαποί τουρίστες θα έρθουν από την Πορτογαλία και τη Γαλλία, 

καθώς θα μπορούν να περάσουν τα σύνορα με ιδιωτικά οχήματα, αποφεύγοντας μέσα 

μαζικών μεταφορών. Δεδομένης της αβεβαιότητας του χρονικού ορίζοντα της καραντίνας και 

της πανδημίας, η κα. Maroto ανέφερε ότι ο τομέας θα χρειαστεί την κρατική βοήθεια, η οποία 

προς το παρόν έχει ανακοινώσει άμεσες βοήθειες περί των 400 εκ. ευρώ, στο ίδιο πλαίσιο που 

έπραξαν και στην κρίση από την κατάρρευση της Thomas Cook. Παράλληλα, δίνεται έμμεση 

βοήθεια συνολικού ύψους 20 δις ευρώ, μέσω του Επίσημου Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO) σε 

ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τουρισμό. 
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