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Μαδρίτη, 24.03.2020 

 

Διακοπή λειτουργίας των ξενοδοχείων στην Ισπανία και οι επιπτώσεις της 

Την προσεχή Πέμπτη, 26 Μαρτίου τ.έ., όλα τα εναπομείναντα ανοικτά ξενοδοχεία στην Ισπανία, 

υποχρεούνται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Η εν λόγω υπουργική απόφαση λήφθηκε την 

Πέμπτη 19 Μαρτίου και συμπεριλαμβάνεται σε μία σειρά μέτρων της κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης που έχει κηρυχθεί στην Ισπανία. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή (INE), στη χώρα δραστηριοποιούνται 12.559 ξενοδοχεία 

με 550.476 δωμάτια. Ένα μεγάλο ποσοστό των δωματίων αυτών και συγκεκριμένα, 244.318, 

ανήκουν στα 1.928 ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων. Σε αυτά, απασχολούνται 80.547 εργαζόμενοι. 

Αυτή είναι μία μικρή εικόνα του πλήγματος της οικονομίας της Ισπανίας, της οποίας ο τουρισμός 

είναι ο σημαντικότερος τομέας.  

Εάν η ανάλυση επικεντρωθεί στις μεγάλες ισπανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, γίνεται αντιληπτή η σημασία της Ισπανικής αγοράς 

για την πλειοψηφία αυτών. Αναλυτικότερα, ο όμιλος Melia διαθέτει 140 ξενοδοχεία στη χώρα, το 

οποίο αποτελεί το 40% του συνόλου της σε όλον τον κόσμο. Αντίστοιχα, η NH διαθέτει το 27% 

των ξενοδοχείων της στην Ισπανία, με 99 ξενοδοχεία. Μεγαλύτερες ζημίες θα παρατηρηθούν στον 

όμιλο Barceló, καθώς σχεδόν το ήμισυ των εγκαταστάσεών του βρίσκεται στην Ισπανία, ενώ οι 

Iberostar και Riu αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο καθώς στην Ισπανία έχουν το 32% και το 

28% των ξενοδοχείων τους αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι σημαντικότεροι πληγέντες είναι οι 

μικρότερες ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως η Catalonia Hoteles, η οποία μετρά 55 από τα 72 

ξενοδοχεία της στην χώρα. Παρόμοια ποσοστά διαθέτει η Eurostars με μόλις τα 25 από τα 100 

υφιστάμενα ξενοδοχεία της στο εξωτερικό. Μικρότερη αλλά σημαντική απώλεια θα παρατηρηθεί 

και για τις αλυσίδες των Palladium και Princess Hotels, που διαθέτουν το 48% και το 57% των 

εγκαταστάσεών τους στη χώρα.  

Όπως είχε κάνει γνωστό και το Γραφείο μας σε σχετικό έγγραφο (υπ’αριθμ. Φ. 2760 ΑΣ 266. 

13.03.2020), η Ένωση Exceltur, η οποία αντιπροσωπεύει τις 29 σημαντικότερες τουριστικές 

επιχειρήσεις στην Ισπανία, είχε προβλέψει τρία σενάρια, βασισμένα στην πιθανή ημερομηνία 

λήξης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και της αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19. Το 

αισιόδοξο σενάριο προέβλεπε απώλειες 18 δις ευρώ, εφόσον οι τουριστικές ροές επέστρεφαν 

άμεσα μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στο δεύτερο σενάριο, οι ροές επιστρέφουν την καλοκαιρινή 

περίοδο και οι απώλειες φθάνουν τα 34 δις ευρώ, ενώ το πιο απαισιόδοξο σενάριο υπολόγιζε 

ζημίες 56 δις ευρώ στην περίπτωση που χαθεί και η καλοκαιρινή περίοδος. Παρόλα αυτά, οι 

εκτιμήσεις αυτές δεν υπολόγιζαν και δεν προέβλεπαν το ολοκληρωτικό κλείσιμο ξενοδοχείων 

ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως, οι εκτιμώμενες απώλειες αναμένεται να είναι 

ακόμη μεγαλύτερες, πλήττοντας κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Προκειμένου να εξομαλυνθεί η ύφεση του κλάδου, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε δύο πακέτα 

στήριξης. Αρχικά, διέθεσε 400 εκ. ευρώ στον τομέα, τα οποία, όμως, όπως δήλωναν οι οργανισμοί 

και οι τουριστικές ενώσεις ήταν αμελητέα, καθώς οι απώλειες ανέρχονται σε πολλαπλάσια ποσά.  
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Στη συνέχεια, ανακοινώθηκαν τα επιπλέον μέτρα της Κυβέρνησης, τα οποία θα ενισχύσουν τις 

επιχειρήσεις. Σε αυτά περιλαμβάνεται η αύξηση ρευστότητας καθώς και η προσωρινή διακοπή 

απασχόλησης των εργαζομένων. Υπολογίζεται ότι συνολικά 2,5 απασχολούμενοι θα μείνουν 

άνεργοι κατά την περίοδο της κρίσης του ιού, το οποίο αποτελεί το 13% των εργαζομένων στην 

Ισπανία.    
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