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Μαδρίτη, 13.03.2020 

 

Απώλειες έως και 56 δις ευρώ για τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του αντιπροέδρου του Exceltur, κ. José Luis Zoreda, ούτε η 

πτώση της Lehman Brothers ούτε οι εμπόλεμες καταστάσεις στο Ιράν και τον Κόλπο επηρέασαν 

τον ισπανικό κλάδο τουρισμού, όσο η πανδημία του κορονοϊού - Covid-19. Για πρώτη φορά 

παρατηρείται παρόμοια πτώση και μέγεθος απωλειών κερδών, σε τόσο σύντομο χρονικό 

διάστημα.  

Σύμφωνα με την Exceltur, μη κερδοσκοπική οργάνωση, την οποία αποτελούν οι 29 μεγαλύτερες 

εταιρίες τουρισμού της Ισπανίας, υπάρχουν τρία σενάρια για τον τομέα. Το πρώτο σενάριο, το 

οποίο είναι το αισιόδοξο και υπολογίζει τη γρήγορη θεραπεία της κρίσης, εκτιμά απώλειες της 

τάξεως των 18 δις ευρώ για τον τουρισμό της χώρας. Το δεύτερο σενάριο υπολογίζει απώλειες 

έως και 34 δις ευρώ και υπολογίζει ότι η κρίση θα έχει αντιμετωπιστεί μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Το πιο απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η κατάσταση θα είναι κρίσιμη και κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, με τις απώλειες να υπολογίζονται στα 56 δις ευρώ. Σε αυτήν την 

περίπτωση, θα έχει χαθεί το ένα τρίτο του τζίρου, το οποίο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην 

αγορά εργασίας αλλά και ολόκληρη την οικονομία.  

Δεδομένων των ανωτέρω, ο κ. Zoreda, δήλωσε απεγνωσμένος από το πακέτο βοήθειας που 

ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, το οποίο φθάνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, 

καθώς για τις 400.000 επιχειρήσεις του κλάδου, αντιστοιχούν 1.000 ευρώ για την κάθε μία. 

Υπενθυμίζει επιπλέον, τη σημασία του τουρισμού για την εθνική οικονομία, ο οποίος διαδραμάτισε 

σημαντικό ρόλο για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση του 2008. Πλέον, η Exceltur 

ευελπιστεί στις μεγαλύτερες βοήθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Από πλευράς του, ο οργανισμός, προκειμένου να μειωθεί το κόστος αυτό, προτείνει την υιοθέτηση 

ενός πακέτου μέτρων. Ένα από αυτά είναι η αναστολή της εφαρμογής του μελλοντικού φόρου 

αεροπορικών ταξιδιών και των φόρων στους τουρίστες στην Καταλονία και στις Βαλεαρίδες 

Νήσους, καθώς και η αναβολή της κατάθεσης φόρων, όπως του φόρου επί της ακίνητης 

περιουσίας και του ΦΠΑ. 
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