
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                                       Μαδρίτη, 22.04.2020 

                                                                                                                     

 

Οι νέες εκτιμήσεις για την πορεία του τουριστικού τομέα στην Ισπανία 

δεδομένης της κρίσης του κορωνοϊού 

 

Την τελευταία δεκαετία, η Ισπανία επέτυχε να αυξάνει συνεχώς τις τουριστικές ροές της, 

φθάνοντας, κάθε έτος, ιστορικά υψηλά. Το 2019, τη χώρα επισκέφθηκαν 83,7 εκ. αλλοδαποί 

τουρίστες, εκ των οποίων τα έσοδα ξεπέρασαν τα 92 δις ευρώ. Ο κλάδος αποτελεί τη 

σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας, αφού ευθύνεται για το 12% του ΑΕΠ. Η 

φετινή όμως χρονιά, όπως στον υπόλοιπο κόσμο, και στην Ισπανία, θα είναι εντελώς διαφορετική, 

προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στον τομέα, καθώς τα ξενοδοχεία, ο τομέας της εστίασης και τα 

σύνορα της χώρας παραμένουν κλειστά, ενώ είναι αβέβαιο πότε ακριβώς θα 

επαναλειτουργήσουν. Ισχυρό παράδειγμα αποτελεί η αναβολή του ανοίγματος του νέου 

ξενοδοχείου του ομίλου Four Seasons στο κέντρο της Μαδρίτης, για την 1η Σεπτεμβρίου, αντί της 

15ης Μαΐου 2020, που ήταν προγραμματισμένο. 

Αρχικά, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν, όταν λήξει η 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Επιπλέον, η επανεκκίνησή τους με τη λήξη της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης δεν είναι δεδομένη, καθώς αυτό μπορεί να εξαρτηθεί και από την κάθε 

Αυτόνομη Κοινότητα της Ισπανίας. Ανεξαρτήτως, ο κλάδος προετοιμάζεται, καθώς θα είναι 

απαραίτητη η λήψη μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου εξάπλωση του ιού. 

Για παράδειγμα, τα εστιατόρια μπορεί να αναγκαστούν να τοποθετήσουν ειδικές κατασκευές 

μεταξύ των τραπεζιών τους για να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των πελατών, ενώ δεν αποκλείεται 

να περιοριστεί και ο αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο.  

Ιδιαίτερης σημασίας για τον κλάδο είναι ακόμη η λειτουργία των αεροπορικών εταιριών, 

προκειμένου να επιστρέψει ο τουρισμός από άλλες χώρες. Ήδη οι αεροπορικές εταιρίες 

προετοιμάζονται για τον τρόπο πραγματοποίησης των πτήσεών τους, καθώς αναμένεται να 

γεμίζουν, το μέγιστο, το ένα τρίτο της συνολικής χωρητικότητας του αεροπλάνου για να διατηρείται 

η απαραίτητη απόσταση ασφαλείας. Παράλληλα, ορισμένες εταιρίες σχεδιάζουν να παρέχουν 

μάσκες στους επιβάτες ενώ θα τους καταμετράται η θερμοκρασία πριν από την είσοδό τους στο 

αεροσκάφος. Δεδομένων των ανωτέρω, η διεθνής κίνηση θα μειωθεί αισθητά, ακόμη και όταν 

ξεκινήσουν εκ νέου οι τακτικές πτήσεις. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρηματίες του τουριστικού 

κλάδου στην Ισπανία, βασίζονται κυρίως στον εγχώριο τουρισμό, ο οποίος θα είναι αυτός που θα 

βοηθήσει ως ένα βαθμό τη μείωση της αρνητικής επίδρασης. 

Σύμφωνα με την Οργάνωση Hostelería de España, η οποία αντιπροσωπεύει τα 300.000 

καταστήματα εστίασης στην Ισπανία, ο κλάδος αναμένει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές οι στρατηγικές και πρακτικές που θα ακολουθήσουν άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, οι οποίες θα επιστρέψουν στην κανονικότητα πιο γρήγορα 

από ότι η Ισπανία. Επιπροσθέτως, το Ινστιτούτο Ποιότητας Ισπανικού Τουρισμού (ICTE), 
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συναντήθηκε, την Παρασκευή 17 Απριλίου, με τους δημόσιους φορείς, προκειμένου να συζητηθεί 

και να οργανωθεί το πλαίσιο υγειονομικών μέτρων για την επαναλειτουργία του κλάδου σε όλη 

την περιφέρεια της χώρας. 

 Η μη κερδοσκοπική ένωση Exceltur, η οποία απαρτίζεται από τις 29 σημαντικότερες τουριστικές 

επιχειρήσεις και ομίλους της Ισπανίας, με βαρύνουσα σημασία για τον κλάδο, επικαιροποίησε τις 

προβλέψεις της για τις επιπτώσεις της πανδημίας και της καραντίνας στον εθνικό τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, εξαιτίας του μακροχρόνιου κατ’ οίκον περιορισμού και του πλήρους κλεισίματος 

των επιχειρήσεων του τομέα, προβλέπεται ότι οι απώλειες θα φθάσουν τα 124,5 δις ευρώ, ήτοι 

το 82% των εσόδων του κλάδου. Στην προκειμένη περίπτωση υπολογίζεται ότι οι Ισπανοί θα 

επιστρέψουν ως καταναλωτές του κλάδου από τον Ιούνιο μεν, προβλέποντας, όμως, μείωση της 

τάξεως του 60% με 80% στην κατανάλωσή τους σε σύγκριση με το 2019. Επιπλέον, θεωρείται 

ότι δεν θα υπάρχει διεθνής ζήτηση έως και τον Νοέμβριο τ.έ.. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 

προηγούμενη έρευνα της Ένωσης, η οποία είχε δημοσιευθεί στα μέσα Μαρτίου και αναφερθεί σε 

παλαιότερο έγγραφό μας, υπολόγιζε ότι η συνολική επίπτωση του κλάδου θα έφθανε τα 56 δις 

ευρώ. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, οι Κοινότητες που θα πληγούν περισσότερο σε απόλυτα ποσά 

είναι η Καταλονία και η Ανδαλουσία, οι οποίες ζημιώνονται κατά 25 και 20 δις ευρώ αντίστοιχα. 

Σε σχετικά όμως ποσά, οι Βαλεαρίδες Νήσοι εμφανίζονται οι πιο ζημιωμένες, με πτώση της 

τάξεως του 95,2% σε σύγκριση με το 2019. Από τις έξι τουριστικές Κοινότητες της Ισπανίας, η 

λιγότερο πληγείσα αναμένεται να είναι οι Κανάριες Νήσοι, οι οποίες θα μειώσουν τα έσοδά τους 

κατά 12,6 δις ευρώ. 
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