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Η ανησυχία των ισπανικών επιχειρήσεων στην Ιταλία λόγω κορονοϊού 

 

Η είδηση της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ιταλία και της θέσεως σε αυστηρά μέτρα 

απομόνωσης (καραντίνα) περί των 50.000 ανθρώπων στο βόρειο τμήμα της χώρας, προκάλεσε 

αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας που δραστηριοποιείται στην ιταλική 

χερσόνησο. 

Οι κύριοι εμπορικοί τομείς, όπου υπάρχει αισθητή ισπανική παρουσία, είναι η λιανική πώληση 

υφασμάτων, ο ξενοδοχειακός τομέας και η διαχείριση αυτοκινητοδρόμων. Συγκεκριμένα, η 

εταιρία Inditex διαθέτει 8.600 εργαζομένους στην Ιταλία, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα 

καταστήματα-ναυαρχίδες της εταιρίας βρίσκεται στο Μιλάνο, πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, 

όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα. Επιπλέον, σοβαρός αναμένεται ο 

αντίκτυπος και στον τουριστικό τομέα. Ο ξενοδοχειακός όμιλος NH Hotels και ο όμιλος 

αερομεταφορών IAG έχουν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην εν λόγω περιοχή. Ο πρώτος, 

διαθέτει 50 ξενοδοχεία σε όλη την ιταλική επικράτεια, εκ των οποίων τα 12 στο Μιλάνο, ενώ το 

μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας του ομίλου στην Ιταλία έφτασε τα 290 εκ. ευρώ το 2018. 

Η IAG από την πλευρά της, διαθέτει πτήσεις προς 18 ιταλικούς προορισμούς, μεταξύ αυτών η 

Γένοβα, το Μπέργκαμο, η Βενετία και η Μπολόνια, πόλεις που έχουν πληγεί από την εξάπλωση 

του ιού.  

Επιπρόσθετα, η ισπανική εταιρία Abertis διαχειρίζεται το 85% των αυτοκινητοδρόμων του 

Βένετο, που αποτελεί την περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα ασθένειας λόγω του ιού, μετά 

την Λομβαρδία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η εν λόγω εταιρία παρουσίασε έσοδα 467,3 εκ. 

ευρώ από της επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ιταλία, για να κατανοήσει τον οικονομικό 

αντίκτυπο που θα υποστεί, εξαιτίας των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, 

που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση της χρήσης των αυτοκινητοδρόμων της χώρας. 

Εν κατακλείδι, οι ισπανικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε επαγρύπνηση σχετικά με την εξέλιξη του 

ιού στη γείτονα χώρα, καθώς αναμένουν σημαντικές οικονομικές απώλειες έως την ενδεχόμενη 

ύφεση της εξάπλωσης του κορονοϊού. 
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