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       Μαδρίτη, 25 Μαΐου 2020 

 

Αβέβαιη η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας του τουρισμού στην Ισπανία 

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία του Covid-19. 

Οίκοθεν νοείται ότι αυτό επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά την οικονομία της χώρας, 

η οποία από τις 14 Μαρτίου βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όλα αυτά όμως 

συμβαδίζουν με την εποχή κατά την οποία ο τομέας που συμβάλλει περισσότερο στην οικονομία 

της, ήτοι ο τουρισμός, ξεκινά τη σημαντικότερη περίοδο του έτους, κατά την οποία σημειώνονται 

τα μεγαλύτερα κέρδη, ενώ οι εποχιακές θέσεις εργασίας απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του 

εργατικού δυναμικού.  

Δεδομένου ότι ανταγωνιστικές χώρες του κλάδου, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ήδη 

ανακοινώσει την ημερομηνία επανεκκίνησης του κλάδου, οι ισπανικές τουριστικές επιχειρήσεις 

ζητάνε από την Κυβέρνηση να πράξει το ίδιο. ΄Όπως όλα δείχνουν, η Ισπανία θα επιτρέψει το 

άνοιγμα του τομέα με το πέρας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία, προς το παρόν, ισχύει 

έως τις 7 Ιουνίου αλλά θεωρείται βέβαιη η περαιτέρω επέκτασή του κατά 15 ημέρες. Σύμφωνα με 

την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής 

Πρόκλησης, κα. Teresa Ribera Rodríguez, η χώρα οφείλει να κάνει προσεκτικά βήματα 

αναφορικά με τον τουρισμό καθώς το κυριότερο είναι να προστατευτούν τόσο οι Ισπανοί πολίτες 

όσο και οι επισκέπτες της χώρας. Η ίδια εκτιμά ότι μία βιαστική και άναρχη επαναλειτουργία 

μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, δεδομένου ότι η χώρα μπορεί να εισέλθει εκ νέου σε 

καραντίνα.  

Σε αυτή τη λογική αντιτίθενται οι μεγάλες ισπανικές τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτές, 

ο τουρισμός οφείλει να δραστηριοποιηθεί εντός του Ιουνίου, λαμβάνοντας παράλληλα αυστηρά 

υγειονομικά μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τουριστών αλλά και των εργαζομένων. 

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Mesa de Turismo, η οποία εκπροσωπεί 48 από τις 

σημαντικότερες εταιρίες και οργανισμούς του κλάδου στην Ισπανία, κ. Juan Molas, η απώλεια της 

καλοκαιρινής περιόδου είναι μία συμφορά για τη χώρα και τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί 40 δις ευρώ έως και τον Μάιο, ενώ οι απώλειες θα 

ξεπεράσουν τα 80 δις ευρώ, σε περίπτωση που δεν επιτραπεί η είσοδος αλλοδαπών τουριστών 

έως και το τέλος του καλοκαιριού.  

Ιδιαίτερα, σύμφωνα με έρευνα των Cushman & Wakefield και STR, το α’ τρίμηνο του έτους, τα 

έσοδα για τα ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 27%, αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην πτώση των εργασιών κατά το μήνα Μάρτιο. Οι πόλεις, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο 

είναι η Βαρκελώνη, εξαιτίας της ακύρωσης του Mobile World Congress, ζημιώνοντας τον κλάδο 

κατά 38%, ακολουθούμενη από τη Βαλένθια κατά 29%. Η πρωτεύουσα της χώρας, σημείωσε 

πτώση εσόδων έως και τον Μάρτιο, 26%. 
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Οι απαραίτητες ενέργειες για να διασωθούν οι επιχειρήσεις είναι η εφαρμογή προσωρινής 

διακοπής εργασίας (ERTE) έως και το τέλος του έτους, σύμφωνα με την Mesa de Turismo, η 

συμβολή του Επίσημου Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO) για την παροχή δανείων στους 

επιχειρηματίες, μειωμένος ΦΠΑ στο 7%, από το 10% που είναι σήμερα, η αναβολή των φόρων 

προς τις κοινότητες, η επιτρεπόμενη μετακίνηση εντός και εκτός της Ισπανίας καθώς και μία 

διαφημιστική εκστρατεία για τη διαβεβαίωση ότι η Ισπανία αποτελεί ασφαλή τουρισμό.  

Παρά την ισχυρή πίεση των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και όλων των συναφών, όπως του 

κλάδου της εστίασης, η Κυβέρνηση ακόμη δεν έχει ανακοινώσει επίσημα πότε θα επιτρέψει την 

πλήρη επαναλειτουργία. Προς το παρόν, οποιοσδήποτε εισέρχεται στη χώρα, ανεξαρτήτου 

εθνικότητας, οφείλει να παραμένει σε καραντίνα 14 ημερών. Παράλληλα, τονίζεται ότι η 

αποκλιμάκωση των μέτρων, γίνεται με φάσεις και ανά περιοχές. Από σήμερα, 25 Μαρτίου, καμία 

περιοχή δεν βρίσκεται στη Φάση 0, ενώ το 47% αυτής βρίσκεται στη Φάση 2. Παρόλα αυτά, τα 

μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της χώρας, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, βρίσκονται στη Φάση 1, 

απέχοντας πολύ ακόμη από την τελική Φάση 3. 
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