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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος τομέας της ισπανικής οικονομίας, καθώς 

αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 12% του Α.Ε.Π. Η υψηλή του συνεισφορά 

προέρχεται από το γεγονός ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη πιο επισκέψιμη χώρα 

παγκοσμίως, με τον αριθμό των τουριστών να σημειώνει έως πρόσφατα 

συνεχή άνοδο, φθάνοντας το ιστορικό υψηλό των 83,7 εκ. τουριστών το 2019. 

Επιπλέον, είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε έσοδα από τον τουρισμό ενώ 

από το 2015 ηγείται του Δείκτη Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας του World 

Economic Forum. 

Εντούτοις, η πανδημία πάγωσε τις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών για 

σημαντικό διάστημα, ενώ εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας και 

μετακινήσεων γενικότερα, περιοχές που ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου τους 

προέρχονται από το Καθολικό Πάσχα, είχαν προβλήματα. 

Με το άνοιγμα του κλάδου το δεύτερο εξάμηνο τoυ έτους, δόθηκε μία ανάσα 

στους επιχειρηματίες, με τις απώλειες όμως να θέτουν σε κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα πλήθους επιχειρήσεων και, ιδιαίτερα, μικρομεσαίων. Το Κράτος 

βοήθησε, ως ένα βαθμό, τις εταιρίες, ενώ μέτρα στήριξης έχουν λάβει, 

μεμονωμένα, ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες της χώρας. Εντούτοις, 

εκπρόσωποι του κλάδου έχουν ασκήσει κριτική για την αναποτελεσματικότητα 

των συγκεκριμένων βοηθειών, καθώς θεωρούν ότι το ποσά που δόθηκαν δεν 

ανταποκρίνονταν στις απώλειες.  

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Κατά το 2019, οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στη χώρα της Ιβηρικής 

σημείωσαν ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τους 83,7 εκ. αλλοδαπούς 

τουρίστες, ενώ τα έσοδα υπολογίστηκαν σε 92,27 δις ευρώ. Οι εκτιμήσεις της 

Κυβέρνησης στο τέλος του έτους ανέμεναν νέα αύξηση των εν λόγω ποσών 

για το 2020.  

Κατά τους δύο πρώτους μήνες του προηγούμενου έτους, η τουριστική κίνηση 

κυμαίνονταν σε περίπου παρόμοια επίπεδα με το 2019. Στη συνέχεια, τα 

κρούσματα του νέου κορωνοϊού Sars-Cov-2 ξεκίνησαν να αυξάνονται με 

μεγάλη ταχύτητα στην Ισπανία και για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, 

κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εφαρμόζοντας αυστηρή 

απαγόρευση κυκλοφορίας και κλείσιμο των συνόρων. Η πρώτη φάση 

αποκλιμάκωσης των μέτρων ξεκίνησε την 28η Απριλίου 2020 ενώ οι πρώτες 

αφίξεις αλλοδαπών τουριστών έγιναν την 21η Ιουνίου του ίδιου έτους. Στις 6 

Ιουλίου, η Ισπανία άνοιξε εκ νέου τα σύνορά της, με 15 κράτη εκτός ζώνης 

Σένγκεν.   
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Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ  
 

Β.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

 

Κατά το 2020, τη χώρα επισκέφτηκαν συνολικά 18.957.856 τουρίστες, 77,3% 

λιγότεροι από το 2019. Η αρνητική επίπτωση της πανδημίας γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή, εάν συλλογιστεί κανείς ότι οι 10,58 εκ. τουρίστες ή το 55,8% του 

συνόλου κατέφθασαν στη χώρα πριν από την κήρυξη της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης. 

Το ήμισυ των 8,37 εκ. τουριστών που κατέφθασαν κατά την περίοδο της 

πανδημίας, επισκέφτηκαν τη χώρα τον Ιούλιο και Αύγουστο του 

προηγούμενου έτους, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, αφού κατά τους 

θερινούς μήνες παρατηρούνται και οι περισσότερες αφίξεις, ενώ παράλληλα, 

τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού στη χώρα, 

επηρεάζοντας εκ νέου τις διεθνείς αφίξεις.  

Αφίξεις Τουριστών στην Ισπανία, 2020 

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ 

4.138.371 4.423.576 2.018.323 0 0 204.926 2.464.441 2.442.999 1.140.186 1.019.408 456.956 648.669 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE)  

Οι Γάλλοι αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών, αφού οι 

αφίξεις τους ξεπέρασαν τα 3,87 εκατομμύρια, σημειώνοντας και μία από τις 

μικρότερες ποσοστιαίες ετήσιες πτώσεις, της τάξεως του 65,22%. Σημαντική 

ήταν η μείωση των Βρετανών τουριστών καθώς το 2020 κατέφθασαν 3,17 

εκατομμύρια, 82,38% λιγότεροι από ότι το 2019. Η μείωση της κινητικότητας των 

Βρετανών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα κλειστά σύνορα και την οδηγία της 

Κυβέρνησης του Ην. Βασιλείου προς τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια 

στην Ισπανία, εξαιτίας του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην τελευταία. 

Τέλος, οι Γερμανοί που επισκέφτηκαν τη χώρα της Ιβηρικής μειώθηκαν κατά 

78,4% και έφθασαν τους 2,41 εκατομμύρια. 
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Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

Αναφορικά με τις Κοινότητες της Ισπανίας, τους περισσότερους τουρίστες 

συγκέντρωσαν η Καταλονία και οι Κανάριες Νήσοι, χωρίς να φθάνουν, 

ωστόσο, τα 4 εκατομμύρια εκάστη. Η πρώτη κατέγραψε και τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία πτώση, καθώς την επισκέφθηκαν 80% λιγότεροι τουρίστες από ό,τι 

το 2019.  

 

Αφίξεις Τουριστών ανά Κοινότητα, 2020 

 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 
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Β.2 Δαπάνη  

 

Οίκοθεν νοείται ότι τα έσοδα το 2020 ήταν μειωμένα, δημιουργώντας 

προβλήματα στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, τόσο μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων όσο και κολοσσών της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, τα έσοδα 

μειώθηκαν κατά 78,52% σε σύγκριση με το 2019, αφού δεν ξεπέρασαν τα 19,74 

δις ευρώ. Η μέση ατομική δαπάνη του έτους έφθασε τα 1.041 ευρώ, μειωμένη 

κατά 5,39% σε σύγκριση με το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

και στην πτώση των τιμών ξενοδοχείων και τουριστικών κατοικιών. Τέλος, η 

μέση διαμονή στη χώρα αυξήθηκε κατά 9,69%, σε 7,8 ημέρες. 

Κάνοντας διάκριση με βάση την εθνικότητα των τουριστών, για τους Γάλλους 

τουρίστες παρατηρήθηκε μία μείωση της συνολικής δαπάνης της τάξεως του 

68,23% και μέσης ατομικής κατά 8,66%, η μείωση για τους Γερμανούς έφθασε 

το 77,48% και 5,39% αντίστοιχα ενώ οι Βρετανοί ξόδεψαν 82,39% λιγότερο από 

ό,τι το 2019, διατηρώντας. Ωστόσο, την ίδια μέση ατομική δαπάνη.  

Τα μεγαλύτερα έσοδα είχαν οι Κανάριες Νήσοι, που απορρόφησαν το 24,4% 

του συνόλου, ακολουθούμενες από την Καταλονία, την Κοινότητα της 

Βαλένθια και την Ανδαλουσία. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες 

σημειώθηκαν στις Βαλεαρίδες Νήσους, οι οποίες εισέπραξαν 87,63% ή 13 εκ. 

ευρώ λιγότερα από ό,τι το 2019 από τον τουρισμό, ενώ απώλειες άνω του 80% 

σημειώθηκαν και στην Καταλονία, την  Εστρεμαδούρα και την Κοινότητα της 

Βαλένθια. Η Μαδρίτη μείωσε τα έσοδά της από τον τουρισμό κατά 78%. 
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Γ.ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Γ.1 Ταξίδια Εσωτερικού  

 

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής για το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο εγχώριος τουρισμός επίσης 

σημείωσε σημαντική πτώση τόσο σε ταξίδια εσωτερικού όσο και σε δαπάνη. 

Εντούτοις, η μείωση ήταν σε όλα τα επίπεδα, μικρότερη από την αντίστοιχη των 

αλλοδαπών τουριστών. 

 
2020T3 2020T2 2020T1 

  Τιμή Ετήσια 
Μεταβολή 

Τιμή Ετήσια 
Μεταβολή 

Τιμή Ετήσια 
Μεταβολή 

Ταξίδια 46.136.493 -24,51% 9.027.260 -82,12% 29.172.048 -30,16% 

Συνολική Δαπάνη (σε χιλ. ευρώ) 10.782.999,89 -44,12% 1.261.489,28 -88,96% 6.440.847,52 -22,56% 

Μέση Ατομική Συνολική Δαπάνη 
(σε ευρώ) 

233,72 -25.98% 139,74 -38,29% 220,79 10,88% 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 

σημαντική ήταν η συμβολή των Χριστουγέννων. Οι περισσότερες Κοινότητες 

της χώρας απαγόρευσαν τις μετακινήσεις, εκτός της περίπτωσης επίσκεψης 

οικογένειας ή σημαντικών φίλων. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκαν 

αρκετά ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας, μειώνοντας την αρνητική τάση των 

προηγούμενων μηνών, σημειώνοντας όμως μεγάλη πτώση, σε σύγκριση με το 

2019.  

Γ.2 Δαπάνη  

 

Τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας, δείχνουν 

μεγάλη μείωση της συνολικής και ατομικής δαπάνης των εγχώριων τουριστών. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2020, η συνολική δαπάνη μειώθηκε κατά 

22%, ενώ εξαιτίας και της παράλυσης του τουρισμού το δεύτερο τρίμηνο, τα 

έσοδα από τους Ισπανούς τουρίστες μειώθηκαν κατά 89%. Στο τρίτο τρίμηνο 

του έτους, όταν άνοιξε ο τουριστικός τομέας, ενώ πολλοί Ισπανοί επέλεξαν τη 

χώρα τους για την πραγματοποίηση διακοπών, η συνολική τους δαπάνη 

μειώθηκε κατά 44%.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο, η μέση ατομική 

συνολική δαπάνη αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,88%. Παρόλα αυτά, το 

τρίτο τρίμηνο η δαπάνη αυτή μειώθηκε κατά 26%. 
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Δ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

Δ.1 Κρατικές βοήθειες 

 

Η αντίδραση της Κυβέρνησης για τη στήριξη του κλάδου ήταν, αρχικά, άμεση, 

καθώς ανακοινώθηκε βοήθεια συνολικού πακέτου 400 εκ. ευρώ, μέσω 

εγγυήσεων. Δεδομένης της έκτασης του προβλήματος, πολλές από τις 

βοήθειες συνεχίζουν να υφίστανται, με τη συμβολή να έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου καθώς και οι ενώσεις αυτών 

διαμαρτύρονται έντονα για την ανεπάρκεια των συγκεκριμένων βοηθειών, 

αφού οι απώλειες του τομέα ξεπερνούν κατά πολύ τις εν λόγω βοήθειες. Η 

Κυβέρνηση της Ισπανίας ενέκρινε το Σχέδιο Ενίσχυσης για τον Τουρισμό και την 

Εστίαση, στις 22 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και το Σχέδιο Ώθησης του Τουριστικού 

Τομέα, συνολικού ύψους 4,2 δις ευρώ, στις 18 Ιουνίου 2020. 

Οι κρατικές βοήθειες μπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερεις κατηγορίες:  

• Ενίσχυση ρευστότητας και χρηματοδότησης 

• Εργατικές 

• Φορολογικές διευκολύνσεις 

• Ανάπτυξη και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

Ενίσχυση ρευστότητας και χρηματοδότησης:  

Μία από τις κυριότερες πολιτικές στήριξης ήταν οι εγγυήσεις του κράτους για 

τη σύναψη ευνοϊκών δανείων, μέσω του Εθνικού Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO). 

Συνολικά στον τουριστικό τομέα και τον τομέα της εστίασης διατίθενται 

περισσότερα από 41,5 δις ευρώ σε 256.000 επιχειρήσεις. Οι εγγυήσεις μπορούν 

να καλύψουν έως και το 90% του συνόλου του δανείου.  

Πέραν των ανωτέρω εγγυήσεων, άλλες πολιτικές περιλαμβάνουν την ενίσχυση 

της δημόσιας Ισπανικής Εταιρίας Επανεγγυήσεων (CERSA), βοήθεια σε 

καταβολή ενοικίων και τη δημιουργία του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας 

Στρατηγικών Επιχειρήσεων της Ισπανίας.  Από το τελευταίο κεφάλαιο 

ελήφθησαν τα κεφάλαια για τη διάσωση της ισπανικής αεροπορικής Air 

Europa, η οποία θα πωληθεί στη μεγαλύτερη ισπανική αεροπορική Iberia, 

μέλος του ομίλου IAG. 

Οι διευκολύνσεις για την καταβολή του ενοικίου υπολογίζεται ότι ωφελούν περί 

τις 190.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 33.000 είναι τουριστικές. Προκειμένου 

η επιχείρηση να είναι δικαιούχος της συγκεκριμένης βοήθειας, ο ιδιοκτήτης του 

ακινήτου θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον δέκα ακίνητα. Οι 

επιλογές των επαγγελματιών είναι είτε η καταβολή του ήμισυ του ποσού για 

όσο διάστημα διαρκεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή μορατόριουμ 
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πληρωμής ενοικίου έως και τέσσερεις μήνες μετά τη λήξη της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης.  

Βοήθειες Εργατικές και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Από την αρχή της κρίσης της πανδημίας, η μεγαλύτερη ανησυχία για την 

πορεία της Ισπανικής οικονομίας ήταν η σημαντική αύξηση της ανεργίας που 

αναμενόταν εξαιτίας της στασιμότητας της οικονομίας, επιδεινώνοντας το ήδη 

υπάρχον πρόβλημα της υψηλής ανεργίας, ιδιαίτερα για τους νέους. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική απόλυση, εφαρμόστηκε η αναστολή 

σύμβασης εργασίας (ERTE), στην οποία οι εργαζόμενοι λάμβαναν επίδομα για 

τις ώρες που δεν εργάζονταν, απελευθερώνοντας το μεγαλύτερο βάρος από 

τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην προβούν σε απολύσεις, 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων υπό το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά 

τον τουριστικό τομέα. Το Φεβρουάριο του 2021, το 63% του ξενοδοχειακού 

κλάδου βρισκόταν υπό το συγκεκριμένο καθεστώς, το 57% των εργαζομένων 

σε τουριστικά πρακτορεία και το ήμισυ στον κλάδο των μεταφορών.  

Επιπλέον, βοήθειες έχουν δοθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες του τομέα 

καθώς και η παράταση της καταβολής των κοινωνικών εισφορών, ενώ, για 

τους εποχικούς εργαζομένους, η μείωση της καταβολής κοινωνικών εισφορών 

φτάνει το 50%.  

Φορολογικές Διευκολύνσεις 

Έχουν δοθεί παρατάσεις στην καταβολή φόρων και χρεών προς την εφορία, 

το οποίο επηρεάζει περί τις 92.000 επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης. 

Παράλληλα, μειώθηκε η καταβολή φόρων εισοδήματος που για τον τουρισμό, 

την εστίαση και το εμπόριο, φθάνει το 35%.  

Ανάπτυξη και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

Ορισμένα κεφάλαια από την κρατική βοήθεια έχουν δοθεί για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, της προώθησής της ως ασφαλούς 

τουριστικού προορισμού σε άλλα κράτη αλλά και την εκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας στον 

τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας.  

Από το Σχέδιο Ώθησης Τουρισμού της Ισπανίας, δόθηκαν 900,4 εκ. ευρώ για 

τους συγκεκριμένους σκοπούς και, αναλυτικότερα, 200.000 για τις οδηγίες 

προστασίας από τον κορωνοϊό και τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσής τους. Επιπλέον, 859 εκ. ευρώ προορίστηκαν σε προγράμματα 

ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και 

ψηφιοποίησης των υπηρεσιών τους. Για την ανάλυση των δεδομένων του 

τουριστικού τομέα και την ενίσχυση συλλογής αυτών δόθηκαν 3,1 εκ. ευρώ και 
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για τη διαφήμιση και προώθηση της Ισπανίας δόθηκαν 38,1 εκ. ευρώ. Από 

αυτά, τα 33,3 εκ. ευρώ αφορούν το Σχέδιο Μάρκετινγκ 2020-2024 της Ισπανίας.  

Σημειώνεται ότι, η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει πακέτο βοήθειας 11 

δις ευρώ, το οποίο θα δοθεί, κυρίως, σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης 

το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (άνοιξη 2021). Σύμφωνα με 

δημοσιεύματα του κλαδικού τύπου, η βοήθεια αυτή θα χωριστεί σε τρεις 

κατηγορίες: τις βοήθειες προς τις Κοινότητες της Ισπανίας, οι οποίες, στη 

συνέχεια, θα διαμοιράσουν τα ποσά σε απευθείας βοήθειες στις πληγείσες 

επιχειρήσεις, την ενίσχυση του Εθνικού Ινστιτούτου Πιστώσεων και τέλος της 

κρατικής Ισπανικής Εταιρίας Χρηματοδότησης Ανάπτυξης (COFIDES). 

Δ.2 Κοινοτικές βοήθειες 

 

Δεδομένου ότι η κάθε Κοινότητα της Ισπανίας επιλέγει και τα ενδεδειγμένα για 

εκείνη μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτές δίνουν και αντίστοιχες 

βοήθειες σε επιχειρήσεις όλων των τομέων. Υπενθυμίζεται ότι από τα 11 δις 

ευρώ που προορίζει η Κυβέρνηση για την  ενίσχυση των επιχειρήσεων και της 

οικονομίας και ειδικότερα στον τουρισμό και την εστίαση, ένα μέρος αυτών θα 

δοθεί στις Κοινότητες προκειμένου να καταβληθεί ως απευθείας βοήθεια στις 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Κοινότητα της Μαδρίτης 

Η Κοινότητα της Μαδρίτης έχει εφαρμόσει μία σειρά μέτρων για τη στήριξη του 

τουρισμού και της εστίασης της Κοινότητας. Τονίζεται ότι από την επιστροφή 

στη νέα κανονικότητα, έχει επιλεγεί η συνέχεια της λειτουργίας των χώρων 

εστίασης με ορισμένους περιορισμούς, που αλλάζουν ανάλογα με την πορεία 

της πανδημίας, χωρίς όμως να αναγκάζουν σε καθολικό κλείσιμο αυτών.  

Εντός των βοηθειών που έχουν δοθεί είναι και τα δάνεια μέσω της avalmadrid, 

της εταιρείας εγγυήσεων της Κοινότητας. Αφορά δάνεια έως και 50.000 ευρώ, 

με περίοδο αποπληρωμής έως και 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 12  μήνες.  

Παράλληλα, έχουν δοθεί φορολογικές μειώσεις και μορατόριουμ σε 

επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δήμου της Μαδρίτης που 

έχει μειώσει στο ήμισυ τον Φόρο Ακινήτων (IBI) και τον Φόρο επί Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων (IAE) για τα ξενοδοχεία 

Τέλος, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα Juntos 2020, ύψους 2,8 εκ. ευρώ, που στόχο 

είχε την ώθηση του τουρισμού της Κοινότητας. Η διάρκειά του ήταν μεταξύ 

Ιουλίου και Οκτωβρίου 2020 και αφορούσε δράσεις, όπως θεατρικές 

παραστάσεις, δημιουργία των λεγόμενων “tapas” (ισπανικοί μεζέδες) από 

διάσημους σεφ κοκε.  
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Καταλονία 

Η Καταλονία έχει διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά τα εστιατόρια 

και μπαρ, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τουρισμό της Κοινότητας. 

Έχουν δοθεί απευθείας βοήθειες σε ανέργους και άτομα υπό καθεστώς 

αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE), επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελματίες. Ορισμένες από τις βοήθειες είναι: 2.000 σε ελεύθερους 

επαγγελματίες χαμηλού εισοδήματος, 1.500 ευρώ σε εστιατόρια και μπαρ 

προκειμένου να καλύψουν έξοδα, μείωση στο ήμισυ του ενοικίου σε 

επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστές. Επιπλέον έχουν 

δοθεί ευνοϊκά δάνεια, μέσω εγγυήσεων της κοινοτικής εταιρίας εγγυήσεων 

(ICF).  
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Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
  

Η φετινή χρονιά συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από την ανασφάλεια και την 

αβεβαιότητα του τουριστικού τομέα και όλων των περαιτέρω κλάδων που 

συνδέονται με αυτόν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ανησυχίες των Ισπανών 

επιχειρηματιών είναι πολλές, ενώ το τρέχον έτος αναμένεται να είναι 

καθοριστικό για τη συνέχεια λειτουργίας ενός πλήθους επιχειρήσεων.  

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πορεία των εμβολιασμών αποτελεί τον κυριότερο 

παράγοντα επαναλειτουργίας της οικονομίας. Η σημασία βέβαια της ανοσίας 

του πληθυσμού είναι ακόμη μεγαλύτερη για τον τουριστικό κλάδο και, κατά 

συνέπεια, για την πορεία της ισπανικής οικονομίας. Επομένως, ο ταχύς μαζικός 

εμβολιασμός θα είναι και αυτός που θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

πορεία του τομέα για το 2021. Πρέπει να τονιστεί ότι σημασία έχει τόσο η 

πορεία του εμβολιασμού στο εσωτερικό της Ισπανίας, καθώς και σε άλλα 

κράτη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αλλοδαπούς τουρίστες να 

επισκεφτούν τη χώρα. Σημειώνεται ότι, η Ισπανία τάσσεται υπέρ της 

δημιουργίας του λεγόμενου Διαβατηρίου Υγείας, προκειμένου να επιτρέπεται 

στους εμβολιασμένους η ελεύθερη είσοδος στη χώρα. Εντούτοις, δεν έχει 

υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα ακόμη από πλήθος χωρών, αυξάνοντας, με 

αυτόν τον τρόπο, την αβεβαιότητα των επιχειρηματιών του κλάδου. Η 

Κυβέρνηση της Ισπανίας έχει δηλώσει ότι, έως και το τέλος του καλοκαιριού, θα 

έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού.  

Επιπροσθέτως, άλλος παράγοντας για την πορεία του τομέα είναι η 

αντιμετώπιση πιθανού τέταρτου κύματος της πανδημίας στην Ισπανία, μετά 

την Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Σε 

περίπτωση που υπάρξει μεγάλη εξάπλωση του ιού, είναι πιθανό η θερινή 

περίοδος να χάσει σημαντικό αριθμό τουριστών τόσο από το εξωτερικό όσο 

και από το εσωτερικό. Για το λόγο αυτόν, πολλές Κοινότητες της Ισπανίας 

αναμένεται να απαγορέψουν τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 

Εβδομάδας, με άλλες Κοινότητες, όπως της Μαδρίτης, να δηλώνουν, προς το 

παρόν, αρνητικές στο συγκεκριμένο μέτρο.  

Η γενικότερη πορεία της οικονομίας, επίσης, θα καθορίσει τα έσοδα του 

κλάδου. Αναγκαία θεωρείται η γρήγορη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και 

η επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους 

επίσημους υπολογισμούς, η Ισπανία θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη 

στην Ε.Ε. το τρέχον έτος και μία από τις υψηλότερες το επόμενο. Ωστόσο, η 

επιστροφή στα επίπεδα του 2019 δεν θα έλθει εντός αυτών των δύο ετών. 

Επιπλέον, τα επίπεδα ανεργίας και των εισοδημάτων των νοικοκυριών θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και στις 

δαπάνες των πολιτών. Πέραν βέβαια της εθνικής οικονομίας, η οικονομική 
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πορεία χωρών, όπως το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, επίσης, θα 

επηρεάσουν τις αφίξεις τουριστών από τις εν λόγω χώρες.  

Σε έρευνα που διεξήγαγε η ένωση των σημαντικότερων τουριστικών εταιριών 

της Ισπανίας Exceltur, οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι αναμένεται βελτίωση των 

αποτελεσμάτων τους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όμως αναμένουν 

μία γενικότερη πτώση στα έσοδά τους, της τάξεως του 45,4%, σε σύγκριση με 

το 2019. Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη υπολογίζεται ότι παρουσιάστηκε κατά το 

πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς υπολογίζεται ότι εξαιτίας του τρίτου κύματος 

του Covid-19 και της ισχυρής κακοκαιρίας «Φιλομένα» που έπληξε πολλές 

περιοχές της χώρας, το Α.Ε.Π. του τουρισμού θα συρρικνωθεί, κατά 80%, σε 

ετήσια βάση.  

Μεταξύ των διαφορετικών κλάδων του τουρισμού παρατηρείται ομοιομορφία, 

όσον αφορά τις προβλέψεις πτώσης κύκλου εργασιών. Οι χειρότερες 

προβλέψεις αφορούν τις μεταφορές και τη φιλοξενία σε αστικές περιοχές, 

αφού εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διεθνείς αφίξεις τουριστών. 

Επομένως, οι μεγάλες πόλεις όπως Μαδρίτη, Βαρκελώνη και Βαλένθια αλλά και 

οι Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι, αναμένεται να πληγούν περισσότερο από 

άλλες περιοχές. Οι μικρότερες απώλειες υπολογίζονται στις περιοχές του 

βορρά όπου και κυριαρχεί, επί το πλείστο, ο εγχώριος τουρισμός. Επιπλέον, το 

βόρειο τμήμα της Ισπανίας έχει περισσότερες περιοχές με πράσινο και φύση, 

τουρισμός που αναμένεται να επιλεγεί περισσότερο το τρέχον έτος και η 

πρόσβαση σε αυτήν μπορεί να γίνει με Ι.Χ (oδικός τουριαμός).  
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
 

Ο σημαντικότερος κλάδος της ισπανικής οικονομίας ήταν και αυτός που 

πλήγηκε περισσότερο από την πανδημία του SARS-CoV-2 στην Ισπανία. Οι 

προσπάθειες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα να επαναφέρουν 

τον τουρισμό στη χώρα για τους θερινούς μήνες δεν απέτρεψε τη μεγάλη 

πτώση στα έσοδα, που σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

απειλώντας την επιβίωση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και 

σημαντικών ισπανικών εταιριών, όπως της Air Europa, η οποία ήταν μία από 

τις εταιρίες, που διασώθηκε από κρατικά κονδύλια.  

Η απόφαση του κράτους να επεκτείνει την αναστολή συμβάσεων εργασίας 

(ERTE) για ένα σύνολο κλάδων, συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού, 

αποτελεί και την αιτία για τη μη μαζική απόλυση των απασχολούμενων στον 

τομέα. Πέραν όμως της συγκεκριμένης πολιτικής, οι υπόλοιπες κρατικές 

βοήθειες έχουν γενικά θεωρηθεί ανεπαρκείς, σε σύγκριση με τις απώλειες που 

σημείωσε ο τουρισμός κατά το 2020. Το νέο αναμενόμενο πακέτο βοήθειας 

των 11 δις ευρώ, θα δώσει επιπλέον βοήθειες στους επαγγελματίες του τομέα, 

με άμεσες βοήθειες, μέσω των Κοινοτήτων και έμμεσες μέσω κρατικών 

ενισχύσεων.  

Η φετινή χρονιά συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα και 

απαισιοδοξία, αφού ο τζίρος, παρά το γεγονός ότι θα βρεθεί σε υψηλότερα 

επίπεδα από το 2020, θα είναι εμφανώς μειωμένος από τα έσοδα ρεκόρ του 

2019. Ο σημαντικότερος παράγοντας που θα καθορίσει την περίοδο του 

καλοκαιριού και τη μετέπειτα εξέλιξη του κλάδου είναι η πορεία των 

εμβολιασμών τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός, ιδιαίτερα της Γαλλίας, 

Γερμανίας και Ην. Βασιλείου. Παράλληλα, η γενικότερη πορεία της οικονομίας 

και τα επίπεδα εισοδήματος των νοικοκυριών θα έχουν τη δική τους συμβολή 

στην επαναλειτουργία του τομέα στην Ισπανία.  

Κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του 

κλάδου εξελίχθηκαν, ιδίως μέσω των τεχνολογικών μέσων, προκειμένου να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με τις 

δράσεις της Κυβέρνησης για προώθηση της χώρας ως ασφαλούς 

τουριστικού προορισμού, ευελπιστούν να καταφέρουν να προσελκύσουν εκ 

νέου τους αλλοδαπούς τουρίστες.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

  



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  
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Ζ.ΠΗΓΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR, Μαδρίτη, 19-23 Μαΐου 2021 

https://www.ifema.es/fitur 

Ισπανική Συνομοσπονδία Τουριστικών Πρακτορείων (CEAV) 

http://www.ceav.info 

Δημόσια Εταιρία Διαχείρισης Αεροδρομίων (AENA) 

http://www.aena.es 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού 

https://www.mincotur.gob.es 

Γενική Γραμματεία Τουρισμού 

https://turismo.gob.es/en-s/Paginas/Index.aspx 

Δημόσιος Οργανισμός Προώθησης Τουρισμού (Turespaña) 

https://www.tourspain.es 

Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) 

https://www.ceoe.es 

Συμβούλιο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

Πρόεδρος: Marta Blanco Quesada 

Γραμματέας: Óscar Bocos  

Γενική Γραμματεία για τη Διεθνή Ισπανία (Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας)  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEs

p/Paginas/Inicio.aspx 

Μη-Κερδοσκοπική Ένωση Επιχειρήσεων Τουρισμού Ισπανίας (Exceltur) 

https://www.exceltur.org 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

www.ine.es 

Σχέδιο Ώθησης του Τουριστικού Τομέα (Plan de Impulso para el sector 

turístico): 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Doc

uments/2020/20062020_PlanTurismo.pdf 

 

https://www.ifema.es/fitur
http://www.ceav.info/
http://www.aena.es/
https://www.mincotur.gob.es/
https://turismo.gob.es/en-s/Paginas/Index.aspx
https://www.tourspain.es/
https://www.ceoe.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
https://www.exceltur.org/
http://www.ine.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf

