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Ο οικονομικός αντίκτυπος της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ισπανία 

 Η εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει στη λήψη σειράς 

προληπτικών και προστατευτικών μέτρων από κυβερνήσεις, διεθνείς και περιφερειακούς 

οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρίες. Οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι ήδη εμφανείς 

και αναμένεται να γίνουν εντονότερα αρνητικές το επόμενο διάστημα.  

Οι χώρες με τα περισσότερα κρούσματα, πέραν της Κίνας, είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το 

Ιράν και η Ιταλία, ενώ τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως 

τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Στην Ανδόρρα έχει καταγραφεί ένα μόλις κρούσμα έως 

σήμερα. Ήδη έχουν μειωθεί οι μετακινήσεις, καθώς οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες έχουν 

αναστείλει τις πτήσεις από και προς την Κίνα και για τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές, οι 

πτήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. 

Η ανησυχία έγκειται στον αντίκτυπο της επιδημίας στην παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς 

αγορές, δεδομένου του βάρους της οικονομίας της Κίνας. Τα μεγαλύτερα εθνικά έξοδα στην 

υγειονομική περίθαλψη και πρόληψη, η μείωση των μετακινήσεων και του εμπορίου, η ματαίωση 

διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων, η διακοπή ή μείωση της παραγωγής κυρίως στην Κίνα, η 

αναστολή της εργασίας σε πολλές εταιρίες είναι μερικά από τα αποτελέσματα της εξάπλωσης 

του κορονοϊού και παράγοντες που πλήττουν σοβαρά τις διεθνείς αγορές, παρά του ότι είναι 

ακόμη νωρίς για τον υπολογισμό του οικονομικού κόστους. Επιπροσθέτως, το Eurogroup 

αποφάσισε να επιτρέψει στα κράτη-μέλη τη μη τήρηση της συμφωνίας για το δημοσιονομικό 

έλλειμμα, λόγω των δαπανών για την αντιμετώπιση της επιδημίας. 

Στην Ισπανία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 260 και έχουν σημειωθεί 4 θάνατοι. Η ματαίωση 

του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος Mobile World Congress στη Βαρκελώνη το Φεβρουάριο, 

για προληπτικούς λόγους, ήταν μία από τις πρώτες επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού σε 

οικονομικό επίπεδο, καθώς το οικονομικό κόστος τόσο για την πόλη όσο και για τις εταιρίες 

προβλέπεται να είναι μεγάλο. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρίες του ομίλου IAG, όπως οι 

Iberia, British Airways, Vueling και Aer Lingus, έχουν διακόψει ή ελαττώσει τις πτήσεις προς τις 

ασιατικές χώρες και έχουν μειώσει τη συχνότητα των πτήσεων προς άλλες πληγείσες χώρες, 

όπως η Ιταλία, ενώ χρησιμοποιούν και μικρότερα αεροσκάφη. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, έχει 

πτώση ύψους 47%, ήτοι περί τα 11 δις ευρώ, συγκριτικά με τους ίδιους μήνες του 2019. 

Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο είναι ήδη σημαντικές, καθώς τα ξενοδοχεία 

στη χώρα υφίστανται ήδη ακυρώσεις κρατήσεων σε ποσοστό 20%. Ο δείκτης του 

χρηματιστηρίου Ibex 35 σημείωσε πτώση στις 6 Μαρτίου, φθάνοντας τις 8.400 μονάδες και 

σημειώνοντας χαμηλά τετραετίας. 
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Ακόμη, το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως το 

κλείσιμο των σχολείων και τη τηλεργασία στις περιοχές Torrejón de Ardoz και Vitoria, ενώ έχουν 

καθιερωθεί μέτρα υψηλότερης παρακολούθησης και προστασίας και στις πόλεις Marbella και 

Βαρκελώνη, περιοχές όπου ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η προέλευση του κορονοϊού. Επιπλέον, 

υπό συζήτηση βρίσκεται ο περιορισμός ή η ακύρωση αθλητικών γεγονότων, όπως αγώνες 

ποδοσφαίρου μεταξύ ισπανικών και ιταλικών ομάδων. Το Υπουργείο Οικονομικών, επίσης, 

εξετάζει την περίπτωση χορήγησης οικονομικής βοήθειας στις επιχειρήσεις, στο σενάριο που η 

επιδημία διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε ένα 

έγγραφο με κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για τις 

εταιρίες και το εργασιακό περιβάλλον, ενόψει των κινδύνων του κορονοϊού, ενώ πολλές 

επιχειρήσεις έχουν μειώσει τις μετακινήσεις των εργαζομένων τους και έχουν εφαρμόσει την 

τηλεργασία, όπως η Vodafone και η Telefónica. Ακόμη,  οι διεθνείς εκθέσεις Alimentaria και 

Hosstelco στη Βαρκελώνη αναβλήθηκαν, όπως επίσης και η έκθεση Expodental καθώς το 

συνέδριο Congreso Europeo de Oficina de Medicamentos y Parafarmacia στη Μαδρίτη, ενώ το 

συνέδριο World ATM Congress 2020 στη Μαδρίτη ματαιώθηκε.  

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τηρήθηκε εξαρχής ιδιαίτερη ψυχραιμία από τις αρχές της χώρας 

ενώ οι αναβολές των διεθνών διοργανώσεων και λήψη άλλων μέτρων αποφασίστηκαν ιδίως τις 

τελευταίες ημέρες, μετά την έξαρση των κρουσμάτων, καθώς προσπάθησαν να περιορίσουν τον 

οικονομικό αντίκτυπο που δημιουργεί τόσο η πτώση του τουρισμού όσο και η μείωση της κίνησης 

και εμπορικής δραστηριότητας, όπως σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, θέατρα, σινεμά, 

χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, καθώς, ως γνωστόν, οι Ισπανοί χαρακτηρίζονται από έντονη 

εξωστρέφεια στην καθημερινότητά τους. 
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