
DIN CAUZA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

Hotelierii din Japonia
au pierdut pariul
Jocurilor Olimpice

Pandemia de coronavirus afectea-
zã sever industria ospitalierã din Ja-
ponia, care aºtepta câºtiguri impor-
tante din rezervãrile pentru perioada
de desfãºurare a Jocurilor Olimplice
(vara acestui an). Planurile hotelieri-
lor s-au nãruit în condiþiile în care
evenimentul ce trebuia sã aibã loc la
Tokyo a fost amânat pentru anul vii-
tor, aceºtia fiind afectaþi totodatã de
faptul cã, la nivel mondial, cãlãtoriile
sunt blocate aproape în totalitate.

O analizã Reters aratã situaþia gravã
în care au ajuns aceste unitãþi de
cazare. Hotelul Osaka Corona, care
poartã, în mod nefericit, numele no-
ului virus, a fost gol în ultimele sãp-
tãmâni. Kohei Fujii, directorul de
vânzãri al hotelului, afirmã: "Numele
nostru este regretabil... Primãvara
este de obicei cel mai aglomerat se-

zon pentru hotelul nostru. Compa-
niile japoneze care închiriazã spaþii
de conferinþe ºi sãli de evenimente
pentru organizarea de seminarii ºi
petreceri nu mai vin acum. Epidemia
de coronavirus care reduce cãlãtorii-
le ºi perturbã afacerile din Japonia a
fãcut ca rezervãrile de camere sã sca-
dã la o treime faþã de anul trecut".

Hotelul se aflã în apropierea staþiei
Shin-Osaka, un nod de transport
pentru vestul Japoniei.

Amânarea Jocurilor Olimpice de la
Tokyo va devasta întreprinderile mai
mici din Japonia, bazate pe turism,
spun specialiºtii. Hotelurile din þarã
se confruntã cu o scãdere drasticã a
rezervãrilor, deoarece þãrile restricþio-
neazã cãlãtoriile pentru a împiedica
rãspândirea virusului, iar guvernul ja-
ponez descurajeazã oamenii sã

cãlãtoreascã dacã nu este neapãrat
necesar.

Un boom al construcþiilor hoteliere
ºi al investiþiilor în sectorul ospitalitã-
þii din ultimii ani stârnise deja îngrijo-
rarea cu privire la sustenabilitatea
pieþei, chiar înainte de rãspândirea
coronavirusului.

"Au fost atât de multe dezvoltãri
imobiliare în ultimii ani... Am vãzut
un numãr absurd de camere adãu-
gate pe piaþã", a spus Fujii, men-
þionând: "Cred cã multe locuri de ca-
zare nu vor supravieþui".

Dupã ce a ajuns la putere în urmã
cu mai bine de ºapte ani, premierul
Shinzo Abe a elaborat un plan eco-
nomic ambiþios pentru þarã, turismul
fiind o componentã cheie. În acest
scop, guvernul Abe a promis sã atra-
gã 40 de milioane de vizitatori pânã

în 2020 ºi 60 de milioane pânã în
2030.

Sub conducerea sa, Japonia a fãcut
eforturi uriaºe ca sã gãzduiascã Jocu-
rile Olimpice. Þara a legalizat cazino-
urile ºi a atras investiþii strãine în sec-
torul ospitalitãþii. Anul trecut, 31,9
milioane de turiºti au vizitat Japonia,
cheltuind 4,81 trilioane de yeni (43,6
miliarde de dolari).

Însã, pandemia de coronavirus ºi
amânarea Jocurilor Olimpice vor
submina, probabil, aceste planuri.
Multe þãri ºi-au închis graniþele ºi au
pus regiuni întregi în blocaj.

În februarie 2020, numãrul de vizi-
tatori strãini în þara asiaticã a scãzut
cu aproape 60% faþã de acelaºi inter-
val din 2019, iar analiºtii prognozeazã
deja un an catastrofal pentru secto-
rul turismului nipon.
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"Am prevãzut cã 34 de milioane de
turiºti strãini vor vizita Japonia în
2020, dar asta nu se va mai în-
tâmpla", declarã Takayuki Miyajima,
economist senior la Mizuho Research
Institute.

Pandemia este devastatoare pen-
tru oraºe precum Osaka, în condiþiile
în care acestea sunt dependente de
fluxul de turiºti, în special de cel din
China, pentru a sprijini ocuparea for-
þei de muncã locale ºi a întreprinderi-
lor mijlocii.

Investiþiile în imobiliare din zona
Tokyo au scãzut uºor anul trecut, dar
au continuat sã creascã constant la
Osaka, potrivit unui raport recent al
brokerului imobiliar global JLL.

Boom-ul imobiliar din Osaka a adã-
ugat deja 21.000 de camere de hotel
noi între 2015 ºi 2018. Acum, multe
dintre unitãþi sunt goale, cum este ºi
cazul hotelului Vista Osaka Namba,
deschis recent. Hisao Ikawa a deschis
acest hotel cu 121 de camere în fe-
bruarie, în aceeaºi zi în care Japonia a
îndemnat închiderea ºcolilor în toatã
þara.

Stând în holul hotelului sãu gol,
Ikawa spune cã nu are rost sã încerce
sã-i atragã pe cãlãtorii de peste mãri
în acest moment, menþionând: "Con-
trolãm preþurile ºi încercãm sã obþi-

nem chiar ºi un numãr mic de turiºti
interni ºi cãlãtori de afaceri. Sarcinã
este dificilã, însã, întrucât Osaka este
unul dintre focarele de coronavirus
din þarã.

Asociaþia hotelierilor din Japonia,
care reprezintã peste 200 de hoteluri
de afaceri din întreaga þarã, se
aºteaptã la o creºtere a falimentelor
în domeniu anul acesta, dacã focarul
de coronavirus va continua vara, iar
guvernul nu va interveni.

"Ne-am construit hotelurile con-
vinºi fiind cã þara urma sã primeascã
mulþi turiºti", spune Tsuguyoshi Shi-
mizu, preºedintele asociaþiei, adãu-
gând: "Acum, însã, cu publicul care
refuzã sã iasã, noi suntem primii care
cãdem victime".

Agenþia naþionalã de turism din Ja-
ponia estima, în 2017, cã vizitele
turiºtilor internaþionali ºi interni a
sprijinit 4,7 milioane de locuri de
muncã în þarã. Un raport recent al
unei firme de cercetare corporatistã
aratã cã 12 companii de ospitalitate,
inclusiv un operator de croazierã, au
falimentat deja de la izbucnirea epi-
demiei, multe dintre aceste închideri
fiind concentrate în vestul Japoniei.

Grupurile industriale au cãutat sã
obþinã ajutoare guvernamentale su-
plimentare pentru a suporta criza,

dar cele mai afectate sunt, probabil,
afacerile mici.

În capitala strãveche Kyoto, pierde-
rea vizitatorilor strãini pune în pericol
supravieþuirea ryokanelor tradiþiona-
le japoneze sau a hanurilor
administrate de familii.

Momoka Matsui, proprietarã (la a
patra generaþie) a unui ryokan din
apropierea celebrei pieþe Nishiki, s-a
lovit de un flux constant de cereri de
anulare a rezervãrilor în ultimele sãp-
tãmâni. Hotelul sãu este în mod nor-
mal cel mai aglomerat primãvara,
când cireºii în plinã floare atrag
vizitatori în toatã Japonia.

Matsui spune cã aproape toate
grupurile mari care aveau camere re-
zervate cu ani în avans au anulat sau
amânat cãlãtoriile din cauza virusu-
lui. Doar în câteva cazuri, ea a putut
percepe taxele de anulare."Dacã ace-
astã situaþie va continua vara, nu
ºtim cum vom suprevieþui", declarã
Matsui. În situaþia actualã, mare parte
din personalul sãu de 100 de angaja-
þi a rãmas acasã, primind o subvenþie
guvernamentalã care acoperã douã
treimi din salariu.

Asociaþia operatorilor de ryokanuri
ºi hoteluri, care reuneºte 2.500 de
hanuri ºi hoteluri mici ºi mijlocii, a in-
format cã mulþi proprietari mici au

investit cea mai mare parte din câºti-
gurile obþinute din recentul boom
turistic în renovãri costisitoare pentru
a-ºi moderniza facilitãþile înaintea
Olimpiadei.

Acum, dupã o lunã dezastruoasã
de anulãri ale rezervãrilor, mulþi din-
tre ei negociazã cu bãncile ca sã evite
falimentul, potrivit lui Shigeki Kitaha-
ra, care deþine un ryokan în Kyoto ºi
conduce asociaþia mai sus amintitã.

Amintim cã, din cauza pandemiei
de coronavirus, Comitetul Internaþio-
nal Olimpic a decis, luna trecutã, am-
ânarea pentru un an a Jocurilor
Olimpice de la Tokyo, prevãzute ini-
þial în perioada 24 iulie - 9 august.

De la înfiinþarea Jocurilor Olimpice
moderne, în 1896, este pentru prima
oarã când acestea sunt amânate pe
timp de pace. Jocurile Olimpice au
mai fost anulate de trei ori în timpul
celor douã rãzboaie mondiale, în
1916, 1940 ºi 1944.

57


