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Ο όμιλος Meliá κατέγραψε απώλειες 80 εκ. ευρώ, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2020 

Σύμφωνα με τον ισπανικό κλαδικό τύπο, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος της Ισπανίας, 

Meliá, κατέγραψε απώλειες 80 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο τ.έ., ενώ εάν συγκριθεί με το πρώτο 

τρίμηνο του 2019, οπότε και τα κέρδη είχαν ανέλθει σε 11,5 εκ. ευρώ, η πτώση πλησιάζει το 

800%. Η μείωση αυτή οφείλεται στο κλείσιμο των ξενοδοχείων της παγκοσμίως και ιδιαίτερα κατά 

το δεύτερο δεκαπενθήμερου Μαρτίου τ.έ.. Από τα 326 ξενοδοχεία που απαριθμούσε ο όμιλος 

στις 31 Μαρτίου, μόλις τα 40 παρέμεινα ανοικτά σε Πορτογαλία, Βραζιλία και Νότια Ασία. 

Επιπλέον, διέθεσε 15 ξενοδοχεία σε Ισπανία, υπόλοιπη Ευρώπη και Αμερική για τη μετατροπή 

τους σε νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, η Meliá Hotels International παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2020 

αποτελέσματα -79,7 εκ. ευρώ, έχοντας κέρδη της τάξεως των 293 εκ. ευρώ (25,5% ετήσια μείωση) 

και EBITDA 14,2 εκ. ευρώ (84,7% μειωμένο). Αξίζει να σημειωθεί ότι τους δύο πρώτους μήνες 

του έτους, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ενώ οι πρώτες αγορές που έγινε φανερή η επίπτωση της 

πανδημίας ήταν η Κίνα και η Καταλονία/Βαρκελώνη, η πρώτη εξαιτίας της καραντίνας της χώρας 

και η δεύτερη λόγω της ακύρωσης του Mobile World Congress στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Το 

καθαρό χρέος αυξήθηκε στα 155 εκ. ευρώ, φθάνοντας τα 2,18 δις ευρώ. Τα έσοδα ανά διαθέσιμο 

δωμάτιο (RevPAR), μειώθηκαν κατά 14,7%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τύπου της εταιρίας, 

η τελευταία είναι εφοδιασμένη, με περισσότερα από 220 εκ. ευρώ ρευστότητας και 230 εκ. ευρώ 

γραμμής πίστωσης, ενώ έχουν προχωρήσει σε πολιτικές μείωσης κόστους λειτουργικών εξόδων, 

η οποία της επιτρέπει τη λειτουργία της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, δήλωσε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη πότε ακριβώς θα επέλθει 

η «ανάρρωση» του τομέα του τουρισμού, είναι βέβαιο όμως ότι κάποια στιγμή αυτός θα επανέλθει 

και ότι ο όμιλος θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έως τότε. Κατά το διάστημα που τα ξενοδοχεία 

της παρέμεναν κλειστά, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να σχεδιάσουν και να προσαρμοστούν 

στη νέα εποχή και κανονικότητα του τουριστικού μοντέλου. 

Παράλληλα, σχεδιάζεται το Εναλλακτικό Σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Stay 

safe with Meliá», που είναι πιστοποιημένο από το Bureau Veritas, για την υιοθέτηση των 

αναγκαίων πρωτοκόλλων υγιεινής, ως προς τη διασφάλιση της υγείας των πελατών της στα 

ξενοδοχεία της. Επιπροσθέτως, εφαρμόζει και το πρόγραμμα BeDigital360 για την ενίσχυση της 

ψηφιοποίησής της. Προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια, το προσωπικό, τη ρευστότητα καθώς 

και τη συνέχιση λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας του ομίλου.  

Εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον, δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω προβλέψεις για την 

πορεία του κλάδου και του ομίλου το 2020, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις του 

Απριλίου και του Μαΐου, καθώς τα έσοδα θα είναι επίσης μειωμένα. Για το λόγο αυτό, η εταιρία 

συνεργάζεται με όλους τους θεσμικούς οργανισμούς και τις κλαδικές ενώσεις της χώρας για την 

εύρεση δυνατής λύσης στον τομέα του τουρισμού. 
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