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Μαδρίτη, 23.04.2021 

 

Η Exceltur μειώνει τις προσδοκίες των εσόδων από τον τουρισμό στην Ισπανία 

για το 2021 

 

Η μη-κερδοσκοπική ένωση των 33 σημαντικότερων ισπανικών τουριστικών επιχειρήσεων, 

Εxceltur, δημοσίευσε τις τελευταίες εκτιμήσεις της για τον τουρισμό στην Ισπανία. Οι προβλέψεις 

είναι μειωμένες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του Ιανουαρίου τ.έ., δεδομένων των αρνητικών 

αποτελεσμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο για τον τουρισμό, τα έσοδα από τον οποίο μειώθηκαν 

κατά 80,4%, σε σύγκριση με τη ίδια περίοδο του 2019. Πέραν εκτιμήσεων, η σημαντικότερη 

ένωση τουρισμού της χώρας αιτείται ορισμένες πολιτικές, από το κράτος, προκειμένου να 

στηριχθεί ο τομέας και να αποφευχθούν περαιτέρω απολύσεις και διακοπές λειτουργίας 

επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά το σύνολο του 2021, το οποίο συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, 

η Exceltur εκτιμά ότι τα έσοδα της Ισπανίας θα φθάσουν τα 81 δις ευρώ, ήτοι το ήμισυ (47,5%) 

των αντίστοιχων εσόδων για το 2019. Η εκτίμηση του Ιανουαρίου ανέφερε έσοδα μειωμένα, κατά 

37%, όμως το τρίτο κύμα της πανδημίας και οι πολιτικές αντιμετώπισής του καθώς και η 

«χαμένη» Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, στο τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου τ.έ., 

έδρασαν ιδιαίτερα αρνητικά στην ισπανική οικονομία και, ιδίως, τον τουρισμό. Οι αλλοδαποί 

τουρίστες ήταν ελάχιστοι σε σύγκριση με τα επίπεδα προ πανδημίας, εξαιτίας των περιορισμών 

τόσο στη χώρα της Ιβηρικής όσο και στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Παράλληλα, ο εσωτερικός 

τουρισμός έβαινε μειωμένος και περιορίστηκε, κυρίως, σε επαγγελματικά ταξίδια.  

Οι συνολικές απώλειες από τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους υπολογίζονται σε 116 δις ευρώ, 

εκ των οποίων τα 63 δις οφείλονται στο διεθνή τουρισμό. Οι απώλειες μεταφράζονται σε 32.000 

λιγότερες τουριστικές επιχειρήσεις και 310.000 απολυμένους εργαζομένους. Επιπλέον, 

περισσότεροι από 531 χιλ. απασχολούμενοι του τομέα βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής 

σύμβασης εργασίας (ERTE), αδυνατώντας να εργαστούν εξαιτίας της μειωμένης κίνησης.   

Λαμβάνοντας υπόψιν τη συνέχιση της πανδημίας και τον χαμηλότερο ρυθμό εμβολιασμού από 

το αναμενόμενο στην Ευρώπη, θεωρείται ότι ο εσωτερικός τουρισμός είναι εκείνος που θα 

καθορίσει τους επόμενους μήνες, καθώς διεθνείς αφίξεις δεν αναμένονται έως τον Ιούλιο.  

Προκειμένου να στηριχθεί ο τομέας και, κατά συνέπεια, η συνολική οικονομία της χώρας, η 

Exceltur παραθέτει δέκα πολιτικές, με τις οποίες εκτιμά ότι θα μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος 

στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και θα προσελκυσθούν περισσότεροι αλλοδαποί 

τουρίστες. Οι πολιτικές αυτές είναι:  

1. Αύξηση των άμεσων βοηθειών που προσφέρει η Κεντρική Κυβέρνηση.  

2. Επιτάχυνση της διαδικασίας εμβολιασμού και η, άνευ χρέωσης, διανομή τεστ αντιγόνου. 

3. Υιοθέτηση χρήσης του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού από την Ε.Ε.  
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4. Διμερείς συμφωνίες με χώρες εκτός Ένωσης και, ιδιαίτερα, τις Η.Π.Α. και Ην. Βασίλειο, 

σε παρόμοιo πλαίσιo με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό. 

5. Περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος προώθησης της Ισπανίας ως τουριστικού 

προορισμού, μέσω του εθνικού οργανισμού Turespaña.  

6. Παράταση της επιδότησης του προγράμματος αναστολής συμβάσεων εργασίας (ERTE), 

έως τουλάχιστον και το τέλος τρέχοντος έτους.  

7. Βελτίωση της εικόνας της Ισπανίας στο εξωτερικό και αντιμετώπιση των παράνομων 

μαζώξεων σε τουριστικές κατοικίες, οι οποίες βλάπτουν την επιδημιολογική φήμη της 

χώρας. 

8. Διαβεβαίωση ομοιομορφίας των πολιτικών από πλευράς Αυτόνομων Κοινοτήτων, μετά 

τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης την 9η Μαΐου, οι οποίες θα επιτρέπουν την 

διακοινοτική μετακίνηση, τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους πολίτες της χώρας. 

9. Μεγάλη συμβολή των κεφαλαίων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Next Generation EU 

στον τουριστικό τομέα, δεδομένου ότι αποτελεί τον σημαντικότερο της οικονομίας. 

10. Συμπερίληψη του τουρισμού στα νέα Στρατηγικά Σχέδια για την Ανάκαμψη και τη 

Μεταρρύθμιση της Οικονομίας (PERTE). 
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