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Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό στην Ισπανία  
και οι κυριότερες προβλέψεις για το μέλλον 

 

Ο τουρισμός είναι ο τομέας με τις σημαντικότερες απώλειες, λόγω της κρίσης που έχει επιφέρει 

η πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης Exceltur, η οποία εκπροσωπεί 33 

από τις σημαντικότερες ισπανικές εταιρίες στον τομέα του τουρισμού, λόγω της νέας έξαρσης 

κρουσμάτων και υπό την απειλή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η τουριστική δραστηριότητα 

αναμένεται να μειωθεί άνω του 70% έως τα τέλη τ.έ., έχοντας ως αποτέλεσμα την πτώση των 

κερδών σε αριθμούς μεγαλύτερους των 100 δις ευρώ, από 152,5 δις ευρώ σε 46,4 δις ευρώ, 

ποσό το οποίο έχει να καταγραφεί από το 1995. 

Δεδομένης της κατάστασης, ο κ. José Luis Zoreda, διοικητικός αντιπρόεδρος της Exceltur, 

δηλώνει ότι διακυβεύονται 750.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες συνδέονται με ξενοδοχεία, 

ταξιδιωτικά γραφεία και με την τουριστική βιομηχανία, για τις οποίες ζήτησε παράταση του 

καθεστώτος προσωρινής διακοπής συμβάσεων εργασίας ERTE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Οι τουριστικές εταιρίες που ερωτήθηκαν από την Exceltur, δήλωσαν ότι οι επιχειρηματικές τους 

προβλέψεις έχουν επιδεινωθεί σε σύγκριση με την τελευταία εκτίμηση που έγινε τον Αύγουστο. 

Μόνο το 10,2% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων, προβλέπουν ότι η ανάκαμψη της τιμολόγησης 

στα επίπεδα προ κρίσης θα πραγματοποιηθεί το 2021, ενώ το 46,1% καθυστερεί την εν λόγω 

ανάκαμψη έως το 2022, και  το 19,4% έως το 2023.  

Ωστόσο, τα πιο σχετικά δεδομένα από την έρευνα αποκάλυψαν ότι ένας στους τέσσερις 

επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν, προβλέπει ότι οι εταιρίες δεν θα επιστρέψουν σε επίπεδα 

χρέωσης, τα οποία ίσχυαν πριν από την κρίση του κορωνοϊού, έως τουλάχιστον το 2024. 

Υπάρχει ακόμη και ένα ελάχιστο 8% που προβλέπει ότι θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 

άλλα τρία χρόνια για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω ανατίμηση. Με άλλα λόγια, συνολικά το 43% 

προβλέπει ότι το τέλος της κρίσης δεν θα έρθει, σε κάθε περίπτωση, πριν από το 2023. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο José Luis Zoreda παρουσίασε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της 

αναμόρφωσης του τουρισμού με δέκα βασικούς πυλώνες. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται η 

ολοκληρωμένη ανακαίνιση των πρωτοπόρων παραθαλάσσιων περιοχών, μέσω ενός σχεδίου 

δαπανών 10 δις ευρώ, το οποίο θα προέλθει από το ευρωπαϊκό ταμείο ανοικοδόμησης, το οποίο 

θα κινητοποιήσει επιπλέον 20 δις ευρώ από ιδιωτικές δαπάνες για την αναμόρφωση δέκα με 

δεκαπέντε σημαντικών τουριστικών προορισμών. 
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