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Οι νέες εκτιμήσεις της Exceltur για την πορεία του ισπανικού τουρισμού 

 

Η μη-κερδοσκοπική ένωση των 29 σημαντικότερων ισπανικών επιχειρήσεων τουρισμού, 

Exceltur, δημοσίευσε τις νέες προβλέψεις της για την πορεία του τουριστικού τομέα στην 

Ισπανία. Οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν την κερδοφορία των επιχειρήσεων καθώς και τον αριθμό 

των θέσεων εργασίας του τομέα.  

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, το α’ εξάμηνο τ.έ., οι απώλειες του τουριστικού τομέα έφθασαν 

τα 43 δις ευρώ, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η 

οποία ανάγκασε το κλείσιμο των ξενοδοχείων και τη γενικότερη παράλυση των ταξιδιών. Για το 

β’ εξάμηνο τ.έ., οι απώλειες υπολογίζονται κατά 3 δις ευρώ μικρότερες, ήτοι 40 δις ευρώ. 

Επομένως, το σύνολο των ζημιών θα φθάσει τα 83 δις ευρώ για το 2020, παρουσιάζοντας 

συρρίκνωση 54,5% σε σύγκριση με το 2019, έτος κατά το οποίο ο αριθμός των αλλοδαπών 

τουριστών έφθασε το ιστορικό υψηλό των 83,7 εκατομμυρίων. Σημειώνεται ότι οι τωρινές 

εκτιμήσεις παρουσιάζουν πιο αισιόδοξη εικόνα, καθώς οι προηγούμενες έκαναν λόγο για 

απώλειες 92 δις ευρώ. 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα εστιάζεται στην αγορά εργασίας, καθώς η πτώση του κύκλου 

εργασιών μπορεί να σηματοδοτήσει τη διακοπή πρόσληψης εργαζομένων. Συγκεκριμένα, έως 

και το τέλος του έτους, υπολογίζεται ότι θα απασχολούνται 750.000 λιγότεροι εργαζόμενοι από 

ό,τι το 2019, ορισμένοι εξαιτίας της προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) ενώ όσοι από 

αυτούς δεν βρεθούν στο εν λόγω καθεστώς, θα απολυθούν. Όπως υποστηρίζει η Exceltur, 

περίπου 1,1 εκ. απασχολούμενοι τελούν υπό καθεστώς ERTE ενώ έχουν ήδη χάσει τη δουλειά 

τους 300.000 άτομα. Από αυτούς, μόνον 675.000 θα επιστρέψουν στις εργασίες τους.  

Για τους ανωτέρω λόγους, η Ένωση ζητά την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων από την πολιτεία, 

προκειμένου να διασωθούν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας. Αναλυτικότερα, το καθεστώς 

ERTE οφείλει να συνεχίσει να εφαρμόζεται όχι μόνον έως τον Σεπτέμβριο αλλά τουλάχιστον έως 

τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, ο νόμος επιβάλλεται να γίνει πιο ευέλικτος στην πρόσληψη και 

απόλυση των εργαζομένων, προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική απόλυση και η μη 

αντικατάσταση των θέσεων εργασίας. Περαιτέρω, ζητείται από το Κράτος να καταβάλλει τις 

εισφορές των εργαζομένων, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση ERTE ενώ η επιχείρηση θα τις 

καταβάλει την περίοδο απασχόλησης αυτών.  

Πέραν των ανωτέρω, η Exceltur προτείνει και την εφαρμογή οκτώ επιπλέον μέτρων για την 

επιβίωση των επιχειρήσεων. Αρχικά, αιτείται να καταργηθούν οι περιορισμοί στις αφίξεις των 

τουριστών από την 1η Ιουλίου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στους Βρετανούς, δεδομένου ότι 

αποτελούν την ομάδα με τα μεγαλύτερα κέρδη για τη χώρα. Πέραν αυτού, ζωτικής σημασίας 

κρίνεται και η μεγέθυνση των άμεσων χρηματικών βοηθειών όπως έπραξαν η Γερμανία και οι 

Η.Π.Α., καθώς και η δημιουργία πιστωτικής γραμμής από το Επίσημο Ινστιτούτο Πιστώσεων 
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(ICO), συνόλου 20 δις ευρώ. Παράλληλα, το υποστηριζόμενο ποσό θα πρέπει να φθάνει το 90% 

του συνόλου του δανείου και να αυξηθεί η περίοδος χάριτος στα δύο έτη. Τέλος, απαιτείται η 

περαιτέρω οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη του τομέα, χρηματοδοτούμενη από τους 

Κοινοτικούς Οργανισμούς, όπως λ.χ. τα 140 δις ευρώ που θα λάβει η Ισπανία από την Ε.Ε.. Από 

αυτά, προτείνεται η χρήση του 25% ή 35 δις ευρώ να δοθεί αποκλειστικά στον τουριστικό τομέα, 

από τα οποία, το ήμισυ, θα αφορά απευθείας βοήθεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων.  

Εν κατακλείδι, ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση του σημαντικότερου τομέα της ισπανικής 

οικονομίας δεν αποτελεί μόνο το άνοιγμα των συνόρων της χώρας, αν και η εφαρμογή του είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τα έσοδα για το β’ εξάμηνο, αλλά και οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων 

από το Κράτος. Το τελευταίο, σύμφωνα με την Exceltur, έχει καθήκον να διευκολύνει τις 

επιχειρήσεις να επιβιώσουν, διασώζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις απασχόλησης ενός 

διόλου ασήμαντου αριθμού εργαζομένων. 
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