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ΠΡΟΣ: - Β3 Διεύθυνση  
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
ΘΕΜΑ: «Αύξηση του τζίρου σε τουρισμό και εστίαση στη Γερμανία» 
 
Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό οικονομικό τύπο τα 
νέα είναι πολύ καλά από το χώρο του τουρισμού και της εστίασης στη Γερμανία. Πιο 
συγκεκριμένα με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από τον περασμένο Μάϊο 
τ.έ., σημαντική αύξηση καταγράφεται στα έσοδα των επιχειρήσεων, τόσο στο κλάδο 
του τουρισμού όσο και στο κλάδο της εστίασης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
που αναφέρονται για το μήνα Ιούνιο τα καφέ, εστιατόρια καθώς και τα ξενοδοχεία 
αύξησαν τα έσοδά τους κατά 61,7% σε σχέση προς τον προηγούμενο μήνα. 
 
Οι επιχειρήσεις και των δύο κλάδων επωφελήθηκαν από την σταδιακή χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρόλα 
αυτά ο τζίρος ήταν κατά 40,7% χαμηλότερος σε σχέση με το επίπεδο του Φεβρουαρίου 
του 2020, ένα μήνα προ της ενάρξεως της πανδημίας. 
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Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της ένωσης DEHOGA, κ. Guido Zöllick 
οι αριθμοί απεικονίζουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας στους κλάδους 
της εστίασης και τουρισμού. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι αντιμετώπισαν μεταξύ Μαρτίου 
2020 και Μαϊου 2021, για περίπου εννέα μήνες, ένα σκληρό απαγορευτικό για το οποίο 
οι πολιτικοί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καλούνται τώρα να εξασφαλίσουν το 
άνοιγμα όλων των επιχειρήσεων, ενώ απέκλεισε τελείως το σενάριο έστω και 
επαναφοράς ενός νέου lockdown. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώθηκε, όπως 
αναφέρει, πάντως ένα μεγάλο μείον με τις εισπράξεις να είναι μειωμένες πάνω από το 
ένα τρίτο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Ο κλάδος που επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων 
είναι εκείνος του τουρισμού και κυρίως ο τομέας των ξενοδοχείων όπου 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του τζίρου τους στο χρονικό διάστημα Μαϊου και 
Ιουνίου τ.έ. καταγράφοντας σημαντική αύξηση έως και +114,0%. Αντίστοιχα στο 
τομέα της εστίασης η αύξηση του τζίρου περιορίσθηκε μόλις στο 44,7%, χωρίς οι 
περισσότερες των επιχειρήσεων να δούν σημαντική αύξηση των εσόδων τους.  
 
Παρόλη την περίοδο των διακοπών ο τομέας του τουρισμού δεν έχει ξεπεράσει τα 
δύσκολα. Τον περασμένο μήνα Ιούλιο οι επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν μείωση 
11% σε σύγκριση προς τον Ιούλιου 2019, τη περίοδο δηλαδή προ της ενάρξεως της 
πανδημικής κρίσης. Τα εν λόγω στοιχεία προέρχονται από έρευνα που διενεργήθηκε 
κατόπιν εντολής της ένωσης DEHOGA και συμμετείχαν σε αυτήν περισσότερες από 
5.500 γερμανικές τουριστικές επιχειρήσεις, όπου μία στις τρείς επιχειρήσεις εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για το εάν θα καταφέρει να επιβιώσει.  
 
Παρόλα αυτά η ένωση αναμένει για τους κατεξοχήν τουριστικούς μήνες, Ιούλιο και 

Αύγουστο, σαφώς βελτιωμένη εικόνα με καλλίτερες επιδόσεις. Αρκετές από τις 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχαν πολύ 

ικανοποιητική ζήτηση, ενώ η εμπιστοσύνη φαίνεται να αυξάνεται. Παρόλα αυτά, η 

κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, αναφορικά με την διοργάνωση μεγάλων 

τουριστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς, διεθνή συνέδρια και άλλες πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος παραστάσεις.   

 
 
 
 
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος  
 
 
                Θεόδωρος Ξυπολιάς  
                                          Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  
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