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Γενικότερες προβλέψεις για την πορεία του τουρισμού στην Ισπανία              

                                                          

Ο τουριστικός τομέας είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο πληγέντες τομείς, λόγω της 

πανδημίας παγκοσμίως. Ο εγχώριος τουρισμός στην Ισπανία έχει ήδη αρχίσει την επανεκκίνησή 

του, καθώς αίρονται οι περιορισμοί κινητικότητας. Ωστόσο, η πραγματική κινητήρια δύναμη είναι 

ο διεθνής τουρισμός, ο οποίος εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επιστροφή του στην 

κανονικότητα.  

Η τουριστική δραστηριότητα αντιπροσώπευσε μόλις το 5,5% του ισπανικού ΑΕΠ το 2020, σε 

σύγκριση με το 12,4% το 2019. Οι προβλέψεις για το 2021 είναι σίγουρα πιο ελπιδοφόρες και η 

επιτάχυνση του εμβολιασμού αποτελεί τον βασικό παράγοντα αισιοδοξίας για την έναρξη της 

καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.  

Η Ε.Ε. άνοιξε τα σύνορά της αυτή την εβδομάδα για την άφιξη τουριστών από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, αλλά όχι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ινδική μετάλλαξη του κορωνοϊού έχει 

προκαλέσει τη δημιουργία επιπλέον περιορισμών σχετικά με την άφιξη Βρετανών τουριστών, 

γεγονός που έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ισπανική ξενοδοχειακή βιομηχανία. Το Ηνωμένο 

Βασίλειο αποφάσισε να παρατείνει όλους τους περιορισμούς του έως τις 19 Ιουλίου και η 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του καταλόγου 

χωρών, στις οποίες μπορούν να ταξιδέψουν οι Βρετανοί.  

Όσον αφορά το Χρηματιστήριο, η ανωτέρω απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού είχε 

αρνητικές επιπτώσεις στις ισπανικές τουριστικές αξίες, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των 

ξένων τουριστών που έφταναν στην Ισπανία πριν από την πανδημία ήταν Βρετανοί με ποσοστό 

26,6% επί του συνόλου.  

Ωστόσο, αποφασίστηκε ότι οι Βαλεαρίδες Νήσοι συμπεριλαμβάνονται στους ασφαλείς 

προορισμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανοί θα μπορούν να ταξιδέψουν στις Βαλεαρίδες 

Νήσους και να αποφύγουν την υποχρεωτική καραντίνα από τις 30 Ιουνίου και έπειτα. Η 

απόφαση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις κρατήσεις για τις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς 

αυξήθηκαν κατά 3.000% για τον Ιούλιο μετά την ανακοίνωσή της. Η Jet2, ένας από τα 

μεγαλύτερα βρετανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, επιβεβαίωσε ότι θα ενεργοποιήσει εκ νέου τις 

υπηρεσίες της στην Ισπανία την 1η Ιουλίου. 

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Βαλεαρίδες Νήσους, η Ryanair ανακοίνωσε 

ότι θα προσθέσει 200.000 θέσεις, επιπλέον, στην προσφορά πτήσεων προς τη Μαγιόρκα, την 

Ίμπιζα και την Πάλμα ντε Μαγιόρκα από το Ηνωμένο Βασίλειο για ταξίδια, έως το τέλος του 

Σεπτεμβρίου. Παρομοίως, η Easyjet ανακοίνωσε στις 26 Ιουνίου ότι θα προσθέσει 20.000 θέσεις 
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για πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τις Βαλεαρίδες Νήσους, 12.000 προς την Πάλμα ντε 

Μαγιόρκα, 6.000 προς τη Μενόρκα και 2.000 προς την Ίμπιζα. 

Ο διευθυντής μετοχών της Mutuactivos, επισημαίνει ότι είναι αισιόδοξος για την καλοκαιρινή 

τουριστική περίοδο, περισσότερο για την εγχώρια παρά για τη διεθνή, στην οποία εξακολουθούν 

να υπάρχουν περιορισμοί. Επίσης, εξηγεί ότι η ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας έχει 

φανεί περισσότερο σε εταιρίες με μεγαλύτερη εγχώρια δραστηριότητα, όπως οι αεροπορικές 

εταιρείες χαμηλού κόστους Wizair και Ryanair.  

Σε χώρες, όπως η Ισπανία, οι περιορισμοί στην άφιξη ξένων τουριστών έχουν ήδη αρθεί. Στις 7 

Ιουνίου τα ισπανικά σύνορα άνοιξαν για όλους τους εμβολιασμένους τουρίστες, σε τουρίστες 

εκτός της Ε.Ε. που προέρχονται από ασφαλείς χώρες και για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων.  

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου και αναμένεται να αποτελέσει 

σημαντικό παράγοντα για την προώθηση του παγκόσμιου τουρισμού. Οι χώρες της Ε.Ε. 

κατάφεραν να συμφωνήσουν για την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού, ο οποίος επιβεβαιώνει 

ότι ο τουρίστας είτε έχει νοσήσει από τον κορωνοϊό, είτε έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό μοριακό 

τεστ. Συνεπώς, η ισπανική κυβέρνηση είναι εμφανώς πιο αισιόδοξη και εκτιμά ότι θα ανακάμψει 

το 40%-50% των ξένων επισκεπτών που είχε δεχθεί η Ισπανία το 2019.  
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