
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                       

Μαδρίτη, 8.04.2022 

                                                                                                                        

Επιταχυνόμενη η ανάκαμψη του τουρισμού στην Ισπανία 

Ο κ. José Luis Zoreda, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Exceltur (του σημαντικότερου κλαδικού 

οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην Ισπανία, που εκπροσωπεί τις 35 μεγαλύτερες 

τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, όπως οι Renfe, Barceló, Riu, Meliá, Αmadeus και Iberia), 

σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι αναμένεται ανάκαμψη του τουρισμού στην Ισπανία με 

ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 2.500 επιχειρήσεις. 

Aκόμη, εκτιμάται ότι την Μεγάλη Εβδομάδα του Καθολικού Πάσχα, οι δραστηριότητες στον 

κλάδο του τουρισμού θα ανέλθουν στο 90% των δραστηριοτήτων, συγκριτικά με την ίδια περίοδο 

του 2019, χάρη στην εδραίωση της εγχώριας ζήτησης, η οποία όπως προβλέπεται, το δεύτερο 

τρίμηνο του 2022 ήδη θα βρίσκεται σε, προ κρίσης, επίπεδα. Όμως, για την έξοδο από την κρίση 

είναι απαραίτητη και η ανάκαμψη της ζήτησης από το εξωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον 

τουρισμό από το εξωτερικό, τον περασμένο Ιανουάριο, διαπιστώθηκε πτώση, ύψους 37%, σε 

σχέση με τον Ιανουάριο του 2019, ενώ στο τέλος του Μαρτίου, η πτώση αυτή μειώθηκε στο 22%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συνολικά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ότι η ανάκαμψη θα 

σταθεροποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022, φτάνοντας το 90% της προ κρίσης 

περιόδου. 

Αναφορικά με τον τζίρο των επιχειρήσεων του κλάδου, που συμμετείχαν στην έρευνα, το ένα 

τρίτο αυτών θεωρεί ότι ο κύκλος εργασιών του, για το 2022, θα βρίσκεται στα επίπεδα του 2019, 

ενώ το 34,3% εκτιμά ότι θα φτάσει αυτόν τον αριθμό, περί τα μέσα του 2023. Ακόμη, το 25,9% 

υπολογίζει ότι θα αγγίξει αυτά τα επίπεδα προς τα τέλη του 2023, ενώ μόνο ένα 6,9% των 

επιχειρήσεων θεωρεί ότι θα καθυστερήσει η ανάκαμψη του τζίρου ως τα τέλη του 2024 ή και 

αργότερα. 

 Από το σύνολο του τουριστικού κλάδου, ο πιο αισιόδοξος τομέας φαίνεται να είναι αυτός της 

διαμονής, καθώς το 47,5% των ξενοδόχων αναμένουν ότι τη φετινή χρονιά θα έχουν πλήρη 

ανάκαμψη του κύκλου εργασιών (σε σχέση με τα επίπεδα του 2019). Από την άλλη πλευρά, 

μόνο το 12,1% των ταξιδιωτικών γραφείων (τουριστική δραστηριότητα, που έχει θέσει τους 

περισσότερους εργαζόμενους, υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής σύμβασης εργασίας 

(ERTE), εκτιμά ότι θα αποκτήσει ίσα έσοδα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της, προ πανδημίας, 

περιόδου. 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάκαμψη των εσόδων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά 

από τη μεγάλη αύξηση των τιμών, που παρατηρείται την τελευταία περίοδο και την επίπτωσή 

της στα επιχειρησιακά κόστη και τους μισθούς, καθώς ο πληθωρισμός, τον Μάρτιο, έφτασε το 

9,8%, ποσοστό ιστορικά υψηλό. 
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