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                                                                                                            Μαδρίτη, 16 Απριλίου 2020  

 

Οι επιπτώσεις στα ακίνητα βραχυχρόνιας ενοικίασης στην Ισπανία από την 

πανδημία του κορωνοϊού 

 

Η πανδημία του Sars-Covid 19, η οποία έχει αναγκάσει σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου 

πληθυσμού σε καραντίνα, πλήττει βαριά τον τουριστικό τομέα, καθώς οι μετακινήσεις έχουν 

απαγορευτεί. Ως αποτέλεσμα, υφίσταται μία αλυσιδωτή σειρά επιπτώσεων σε όσους 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, εστίαση, κοκε.  

Μεταξύ των πληγέντων, περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας ενοικίασης σε 

τουρίστες. Ιδιαίτερα για την Ισπανία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως με τους 

περισσότερους τουρίστες, αλλά και η δεύτερη, μετά τις ΗΠΑ, σε απώλειες από τον ιό (έως και 

σήμερα, τα επίσημα κρούσματα ανέρχονται σε 182.816, οι ιαθέντες σε 74.797 ενώ έχουν 

καταλήξει 19.130 άτομα), οι οικίες που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση έχουν χάσει 

σημαντικά έσοδα. Η χρήση των ακινήτων για τουριστική ενοικίαση είχε αυξηθεί δραματικά τα 

τελευταία έτη στην Ισπανία, καθώς τα έσοδα που τους προσφέρονται είναι μεγαλύτερα από τη 

μακροχρόνια μίσθωσή τους. Συγκεκριμένα, τα δέκα τελευταία έτη, στην Ισπανία, η ενοικίαση 

τουριστικών κατοικιών έχει πολλαπλασιαστεί επί δέκα, κάνοντας σαφές το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών.  

Η Ισπανική Ομοσπονδία Τουριστικών Κατοικιών (Fevitur), η οποία αντιπροσωπεύει 23 ενώσεις 

και 185.000 ακίνητα, δημοσίευσε τις προβλέψεις της για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον 

συγκεκριμένο κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, ο κλάδος έχει ήδη χάσει περί τα 448 εκ. ευρώ, 

με τα 188 εκ. ευρώ να προέρχονται από τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών. Σύμφωνα με την 

Ομοσπονδία, ο κατ’ οίκον περιορισμός δεν αναμένεται να αρθεί έως και τον Ιούνιο, επηρεάζοντας 

με τον τρόπο αυτό και το καλοκαίρι, το οποίο αποτελεί την περίοδο της υψηλότερης 

επισκεψιμότητας στην Ισπανία. Παράλληλα, προβλέπει ότι η επιστροφή των τουριστών θα 

πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο τ.έ. και στις αρχές του επόμενου, καθώς τότε ενδέχεται να 

αυξηθεί η εμπιστοσύνη των τουριστών και να προγραμματίσουν εκ νέου ταξίδια στην Ισπανία. Το 

συνολικό ποσό των απωλειών για το 2020 υπολογίζεται στα 2,9 δις ευρώ. 

Το μεγαλύτερο, βέβαια, πρόβλημα για τους Ισπανούς ιδιοκτήτες είναι η πιθανή μείωση των 

Βρετανών και Γερμανών τουριστών. Αυτό όχι μόνο εξαιτίας της τωρινής κατάστασης, αλλά 

δεδομένου ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν σε μεταγενέστερο διάστημα από ότι στην Ισπανία, μπορεί 

να σημαίνει ότι η λήξη των περιορισμών θα είναι μεταγενέστερη από ότι στην Ισπανία. Οι Βρετανοί 

και Γερμανοί τουρίστες αποτελούν το 33% του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα.  

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι τα μέτρα στην Ισπανία μπορεί να αρθούν αλλά να συνεχίσει η 

απαγόρευση μετακινήσεων σε χώρες του εξωτερικού, μπορεί να ωθήσει τον εσωτερικό τουρισμό, 

μειώνοντας σε ένα ποσοστό την αρνητική επίδραση από την έλλειψη αλλοδαπών τουριστών.  
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Αυτό πιθανολογείται καθώς ορισμένοι Ισπανοί, οι οποίοι μπορεί να προγραμμάτιζαν τις διακοπές 

τους στο εξωτερικό, μπορεί να αποφασίσουν τελικά να το πραγματοποιήσουν σε κάποιο μέρος 

της Ισπανίας. Σημειώνεται όμως, ότι οι Ισπανοί προτιμούν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους 

ούτως ή άλλως, και όχι στο εξωτερικό, οπότε η επίπτωση αυτή θα είναι μικρή. 

Επιπλέον, είναι αβέβαιη, ακόμη, η συνολική επίπτωση που θα έχει η πανδημία τόσο στην 

οικονομία όσο και στον τουριστικό τομέα. Επομένως, η μεγάλη άνοδος στον αριθμό των 

εργαζομένων σε συνδυασμό με την οικονομική συρρίκνωση για το 2020, μπορεί να οδηγήσουν 

σε μία αλυσιδωτή επίπτωση, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες.  

Τέλος, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια 

ενοικίαση. Τα ενοίκια στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα υψηλά και έχουν αυξηθεί 

περαιτέρω τα τελευταία έτη. Ορισμένοι κατηγορούν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε τουρίστες, ως τη 

βασική αιτία των εν λόγω αυξήσεων. Στη Βαρκελώνη, τα ενοίκια είχαν αυξηθεί κατά 7% μεταξύ 

του 2012 και του 2016. Στον αντίποδα, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών υποστηρίζουν 

ότι η αύξηση δεν οφείλεται στη βραχυχρόνια ενοικίαση, καθώς μόλις ένα μικρό ποσοστό του 

συνόλου των κατοικιών προσφέρονται για τουρίστες, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να 

βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων. Συγκεκριμένα, στη Μαδρίτη, κάθε έτος είναι διαθέσιμα για 

ενοικίαση περί τα 200.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 10.800 προορίζονται για τουρίστες, με τα 

6.000 αυτών να βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας. 
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