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Η συνάρτηση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοιού στην ισπανική 

οικονομία με την πραγματική διάρκεια της πανδημίας 

 

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία, -η οποία έως και σήμερα μετρά συνολικά 102.136 

κρούσματα κορωνοιού και 9.053 περιπτώσεις που δυστυχώς κατέληξαν- καθώς και οι 

περιορισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζουν πολύ σημαντικά την παγκόσμια οικονομία. 

Στην Ισπανία, οι κλάδοι που θα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες είναι το λιανικό εμπόριο, οι 

κατασκευές, ο τουρισμός και οι μεταφορές, καθώς όλες οι μετακινήσεις και οι τουριστικές 

δραστηριότητες, που αποτελούν το σημαντικότερο κλάδο ης ισπανικής οικονομίας, έχουν 

παγώσει έως, τουλάχιστον, τον Ιούνιο.  

Τα αποτελέσματα που θα έχει για τον κάθε κλάδο και την οικονομία γενικότερα, εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες, με τον σημαντικότερο να είναι η χρονική διάρκεια της πανδημίας. Διάφορες 

εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάρκεια τριών και τεσσάρων μηνών πριν από την επιστροφή στην 

κανονικότητα. Ωστόσο, οι ανωτέρω εκτιμήσεις δεν είναι δύσκολο να διαψευσθούν, δεδομένου του 

μικρού διαστήματος ύπαρξης του κορωνοϊού Covid-19, το οποίο δεν επιτρέπει, προς το παρόν, 

την αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς και εξάπλωσής του. Παράλληλα είναι αβέβαιο πόσα 

επιπλέον μέτρα θα παρθούν κατά το εν λόγω διάστημα, ή το πότε ορισμένα από αυτά θα 

αναιρεθούν, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα στην οικονομία.  

Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η οικονομία θα σημειώσει μία ταχεία κάθοδο, η οποία όμως 

θα ακολουθηθεί από μία απότομη άνοδο που θα καταφέρει να περιορίσει αρκετά το μεγαλύτερο 

μέρος της ζημίας. Για τον κλάδο του τουρισμού, ωστόσο, η εν λόγω απότομη άνοδος θα αργήσει 

να έρθει, καθώς η συμπεριφορά των καταναλωτών στον συγκεκριμένο τομέα διαφέρει από τους 

υπόλοιπους κλάδους. Πέραν του ό,τι για να επιστρέψει στα κανονικά του επίπεδα, είναι 

απαραίτητο να έχουν καταρχήν αρθεί όλα τα περιοριστικά μέτρα και όχι μόνο στην Ισπανία, ενώ 

ακόμη οι κρατήσεις και οι σχεδιασμοί των ταξιδιών μπορεί να καθυστερήσουν την συνολική 

«ανάρρωση» του τομέα. Αυτό συμβαίνει διότι στον συγκεκριμένο κλάδο δεν αρκεί να επιστρέψουν 

όλοι στο χώρο εργασίας τους, αλλά οι καταναλωτές θα πρέπει να αρχίσουν να αποφασίζουν τα 

επόμενα ταξίδια και διακοπές τους. 

Σε συνέχεια της απόφασης της Κυβέρνησης για την απαγόρευση μετάβασης στον χώρο εργασίας 

όσων οι εργασίες δεν θεωρούνται ουσιώδεις, όπως εν αντιθέσει συμβαίνει με το υγειονομικό 

προσωπικό, μεταφορείς, σώματα ασφαλείας κοκε, έως και τις 9 Απριλίου, διακόπτεται η 

παραγωγή σε πολλές μεγάλες εταιρίες. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο κατασκευαστικός τομέας που 

ευθύνεται για το 10% του ΑΕΠ και απασχολεί περί τους 1,26 εκ. εργαζομένους. Επιπλέον, οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη προσχωρήσει σε προσωρινή παύση εργασίας (ERTE) 600.000 

εργαζομένων. Σε συνέχεια του ανωτέρω μέτρου, είναι αβέβαιο σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί ο 

κλάδος, ενώ δεν είναι απίθανο πολλοί απασχολούμενοι σε αυτόν να απωλέσουν τελείως τη θέση 

εργασίας τους.  
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Αρκετοί είναι οι αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούν τις επιχειρήσεις για μία κρίση παρόμοια με την 

κρίση του 2008, προκειμένου να λάβουν όσα περισσότερα μέτρα μπορούν για την αποφυγή της 

κατάρρευσής τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και συγκεκριμένα 

εκτιμάται ότι εννέα στις δέκα θα πληγούν κατά το διάστημα της καραντίνας. Ορισμένα μέτρα της 

Κυβέρνησης πιθανόν να βοηθήσουν τις ΜμΕ, ωστόσο η συνολική τους επίδραση θα φανεί από 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης κατάστασης. 
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