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Oι απώλειες του τουρισμού στην Ισπανία κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αρχικές 

προβλέψεις 

 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Exceltur, αποτελούμενος από τις 29 ισχυρότερες ισπανικές 

τουριστικές επιχειρήσεις,  αναθεώρησε  προς  τα  κάτω  τις  εκτιμήσεις  του  για  τις απώλειες 

του τουριστικού τομέα στην Ισπανία. Σύμφωνα με την προηγούμενη έκθεσή του τον Ιούνιο τ.έ., 

οι απώλειες των κερδών για το 2020 υπολογίζονταν στα 83 δις ευρώ ενώ οι απώλειες των 

θέσεων εργασίας στους 750.000 απασχολούμενους. 

Η πορεία της πανδημίας τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά, κυρίως, σε εθνικό, στο οποίο τα 

κρούσματα αυξάνονται πλέον με ταχύ ρυθμό, απέτυχαν να εκπληρώσουν τον στόχο της 

Κυβέρνησης να παρουσιάσει τη χώρα ως ασφαλή προορισμό. Μεγάλο πλήγμα για τις αφίξεις 

και τα έσοδα από τις τελευταίες αποτέλεσαν οι αποφάσεις χωρών-επισκεπτών της Ισπανίας να 

αποτρέψουν την έλευση των πολιτών τους στη χώρα της Ιβηρικής. Κύριο παράδειγμα αποτελεί 

η απόφαση του Ην. Βασιλείου να θέσει σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών όσους ταξιδεύουν 

από την Ισπανία. Σημειώνεται ότι οι Βρετανοί βρίσκονται στην κορυφή των επισκεπτών στην 

Ισπανία, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι έχουν δεχτεί οδηγία 

από τη χώρα τους να μην επισκέπτονται την Ιβηρική, με την εξαίρεση των Κανάριων Νήσων, 

από τις 24 Αυγούστου, εξαιτίας του κινδύνου μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Πέραν όμως των 

δύο ανωτέρω σημαντικών χωρών σχετικά με τις αφίξεις στην Ισπανία και ένα σύνολο άλλων 

κρατών, συμπεριλαμβανομένων και της χώρας μας, υποχρεώνουν τους επισκέπτες τους να 

παρουσιάζουν εκ των προτέρων αρνητικό τεστ κορωνοϊού ή να μπαίνουν σε καραντίνα. 

Επιπροσθέτως, η απαγόρευση των Η.Π.Α. για ταξίδια στην Ευρώπη δυσχεραίνει επιπλέον την 

τρέχουσα κατάσταση.  

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Exceltur εκτιμά ότι τα κέρδη του τουρισμού, ο οποίος, όπως 

συχνά έχει αναφερθεί, συνεισφέρει σε άνω του 12% του ΑΕΠ της χώρας, θα είναι μειωμένα κατά 

98,75 δις ευρώ  ή 64,7% το τ.έ. σε σύγκριση με το 2019. Πέραν όμως της απώλειας των εσόδων, 

εξαιρετικής σημασίας είναι και η αξιοσημείωτη μείωση των απασχολούμενων, καθώς ήδη 

823.000 εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους, από τους οποίους, 

οι 517.000 βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) ενώ 306.000 έχουν 

οριστικά απολυθεί. Οι εργαζόμενοι σε ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικές εταιρίες είναι 

εκείνοι που έχουν πληγεί περισσότερο.  

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στον κλάδο και ως επίπτωση στο 

σύνολο της οικονομίας, ο οργανισμός ζητά από την Κυβέρνηση να παρέχει τουλάχιστον το ένα 

τέταρτο των βοηθειών από την Ε.Ε. στον τουριστικό κλάδο, ήτοι 35 δις ευρώ από τα 140 δις 

ευρώ που θα λάβει συνολικά. Παράλληλα, αιτούνται την παράταση των ERTE στον κλάδο έως 

τουλάχιστον και τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, ήτοι το διάστημα μεταξύ 28 Μαρτίου και 

4 Απριλίου 2021. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναμένεται να συνεδριάσει στις αρχές του 
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επόμενου μήνα με την Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) και τα 

εργατικά σωματεία, προκειμένου να συζητηθεί η επιπλέον παράταση των ERTE, η οποία λήγει 

στις 30 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η Exceltur τονίζει ότι η θετική προώθηση της εικόνας της χώρας 

και η ευρύτερη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα αποτελούν αναγκαιότητα για την 

επιστροφή των τουριστικών ροών ενώ θεωρείται απαραίτητη και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για 

την υιοθέτηση ενιαίων μέτρων στην Κοινότητα. 

Πάντως, σύμφωνα με τον εδώ κλαδικό τύπο, το Ινστιτούτο Τουρισμού της Ισπανίας, Turespaña, 

-ομόλογος οργανισμός του ΕΟΤ- πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η προώθηση του 

ισπανικού τουρισμού στο εξωτερικό, βρίσκεται σε αναζήτηση συμβουλευτικής ιδιωτικής εταιρίας 

για την προσαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου 2021-2024 στη νέα κανονικότητα του Covid-19. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους εντός Αυγούστου, ενώ 

οι απολαβές υπολογίζονται στα 300.000 ευρώ.  

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

