STANJE NA NEMŠKEM TRGU
München, 10.03.2020

Sars-CoV-19
V Nemčiji se je število potrjenih okužb s korona virusom ponovno povečalo, iz dneva v dan
številka raste, danes beležijo 1140 obolelih.
Virus se je v zadnjih dneh razširil na vse zvezne dežele. Največ okužb je v Severnem PorenjuVestfaliji, kjer je največja poseljenost v državi z mesti kot sta Düsseldorf in Köln, sledita ji
Baden-Württemberg (glavno mesto Stuttgart) in Bavarska. Na Bavarskem je virus prebolelo
že okoli ljudi, v tem trenutku po celi državi beležijo 2 smrtni žrtvi. V Münchnu beležijo na
današnji dan 60 obolelih.
Robert Koch Institut, ki je v državi zadolžen za varovanje zdravja, centralno poroča in informira
vse javnosti v vezi z virusom. Danes je pozval župane in vse bolnišnice, da aktivirajo in
pripravijo svoje krizne plane.
Nemški minister za zdravje, Jens Spahn je včeraj sklical tiskovno konferenco, kjer so predstavili
glavna priporočila ukrepov in sicer apelira na vse državljane, da pomagajo pri zajezitvi širitve
virusa, da se držijo higienskih predpisov, da se ne gibljejo v množicah, da prilagodijo poslovne
aktivnosti z izogibanjem kontaktov, nadaljnje pa podaja priporočilo o odpovedi dogodkov nad
1000 udeležencev, večje dogodke obravnavajo posebej ipd. Meni, da v Nemčiji virus še ni
doživel vrhunca in da lahko pričakujemo poostritve zelo kmalu. Varnost ima prednost pred
vsem, tudi pred gospodarstvom.
Ukrepi se trenutno vršijo na različne načine:
-

-

Zaprtje nekaterih šol in vrtcev predvsem v Severnem Porenju-Vestfaliji, tudi na Bavarskem –
teh je vsak dan več in drugi poostreni nadzori (popolna karantena za ljudi, ki so bili povezani z
okuženimi), otroci, ki so bili v kritičnih deželah v zadnjem času, morajo ostati doma vsaj 14dni;
Nerokovanje v poslovnem svetu;
Zvezna dežela Bavarska je odpovedala vse dogodke nad 1000 udeležencev;
Velike korporacije in podjetja predlagajo in spodbujajo delo od doma;
Restrikcije za prihod potnikov iz kritičnih držav (Japonska, Južna Koreja, Kitajska, Italija idr.) ter
odsvetovanje potovanj v te dežele vključno z Severnim Porenjem – Vestfalijo (torej tudi
znotraj države).

Stanje v turistični branži
Po odpovedi ITB, ki ga nekateri niso pričakovali, drugi pa zatrjujejo, da je edino možno in
pravilno v dani situaciji, saj borza želenih učinkov ne bi prinesla, ker bi pogovori tekli samo o
virusu in posledicah, so turistični tokovi še bolj zastali, se ustavili. Celotna branža je v krču.
Kar se tiče splošnega prometa v državi, poteka železniški promet dokaj normalno, vendar so
vlaki po nekaterih ocenah bolj prazni. DB ponuja brezplačne vrnitve vozovnic, v kolikor ljudje
zaradi strahu pred virusom ne želijo tvegati in oditi na pot. Bolj alarmantno stanje je vsekakor
v letalskem prevozništvu, Lufthansa je danes sporočila, da je odpovedala zaradi virusa 50%
svojih letov, letala so prizemljena na letališčih v Münchnu, Frankfurtu in Berlinu. Družba

poroča o drastičnem upadu rezervacij in številnih odpovedih letov. Prizadeta so vsa ciljna
območja. Največja letalska skupina v Evropi je v četrtek za tekoči mesec odpovedala 7.100
povratnih letov samo z Lufthanso. V hčerinskih družbah Austrian, Swiss, Eurowings in Brussels
je stanje podobno. Poleti na Kitajsko, Iran in Izrael so v celoti odpovedani. Lufthansa svoje
potnike obvešča tukaj.
Rezervacije torej zastajajo, ljudje si ne upajo tvegati, ker ne vedo kakšno bo stanje v prihodnje,
Nemško potovalno združenje poroča o 75% odpovedi potovanj v bližnji prihodnosti. Več
medijev poroča o katastrofalnih učinkih na turizem ter tudi na gospodarstvo…
Trenutno nas skrbi tudi obnovljivost rezervacij za Veliko noč, skrbi nas tudi stanje rezervacij s
strani večjih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter njihova prilagodljivost. Ljudje
imajo trenutno strah pred večjimi skupinami ter potovanji kamorkoli.
Pogled naprej
Vsi v branži se nadejajo hitrega okrevanja, po vzorcu ostalih tragedij (omenjajo tako
terorizem, ekonomske krize, kot tudi druge bolezni), Nemcem je potovanje v krvi, imajo veliko
prostega časa, prav tako visoko kupno moč, prostočasnost smatrajo kot osnovno potrebo. V
kolikor bo virus obvladljiv in zajezen, se bo stanje na trgu izboljšano, predvsem bo hitro
okrevan individualni turizem.
Trenutno nas skrbi tudi obnovljivost rezervacij za Veliko noč, skrbi nas tudi stanje rezervacij s
strani večjih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter njihova prilagodljivost. Ljudje
imajo trenutno strah pred večjimi skupinami ter potovanji kamorkoli., predvsem pa v Italijo,
ki je izjemno priljubljena destinacija nemških popotnikov, predvsem za podaljšane vikende in
krajše počitnice. Ob slabšem scenariju, torej ob drastični širitvi virusa, pa je žal lahko
izgubljena celotna spomladanska sezona (velikonočni prazniki, binkoštne počitnice). Največ
škode je po ocenah trenutno utrpel kongresni turizem in incentive potovanja.
Na predstavništvu bomo budno spremljali dogajanje in vas obveščali o trenutnem stanju.
Nujno je potrebna prilagodljivost v komunikaciji, promociji in drugih aktivnostih na trgu.
Največ pomoči bodo ob izboljšanju situacije potrebovali organizatorji potovanj, saj so najbolj
težko prilagodljivi oz. elastični na tovrstne drastične spremembe na trgu.
Trenutno smo aktivnosti, načrtovane za marec zamrznili – ob kakršnikoli spremembah na
bolje bomo seveda aktivnosti na trgu ponovno aktivirali. Vsekakor pa bodo prilagojene in
prestrukturirane kot že napovedano (več ciljno usmerjenih kampanj, več manjših dogodkov,
več direktnih vez z organizatorji potovanj z namenom boljših rezervacij ter e-learnings
programov, sodelovanje s spletnimi rezervacijskimi »brokerji«, ki večajo prepoznavnost in
krepijo individualna potovanja, tv in radijsko oglaševanje, stalen stik z mediji in novinarji
idr.). Vsekakor pa bo potrebno izkoristiti bližino trga in trajnostno usmerjenost, kar je v
normalnih razmerah na trgu naša največja konkurenčna prednost.
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