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Η επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ισπανία 
 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Fitur, έλαβε χώρα στη Μαδρίτη από 19 έως 23 Μαΐου τ.έ.. Στόχος 

της έκθεσης ήταν να περάσει το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι ο τουρισμός επιστρέφει, καθώς 

είναι επιτακτική ανάγκη η προώθηση της ανάκαμψης του τουρισμού μετά την κρίση του 

κορωνοϊού. Η έκθεση είχε υβριδική μορφή, ήτοι φυσική και ψηφιακή παρουσία και δέχτηκε, 

σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα του κλαδικού τύπου, περί τους 62.000 επισκέπτες, 

ή σχεδόν το ¼ των επισκεπτών του 2020.  Οι 42.000 ήταν επαγγελματίες και οι 20.000 ήταν 

επισκέπτες από το ευρύ κοινό. Παρευρέθηκαν 5.000 επιχειρήσεις από 55 χώρες και η διεθνής 

παρουσία της έκθεσης αποτέλεσε το 38% των συμμετεχόντων. 

Επίσης, παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Τουρισμού 28 χωρών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τουρισμού. Στις 21 Μαΐου ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια 

της Fitur, ανακοίνωσε την επανέναρξη του διεθνούς τουρισμού στην Ισπανία και παρουσίασε το 

‘πράσινο πιστοποιητικό’. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί ένα ψηφιακό έγγραφο που θα 

επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει από τον Covid-19 ή έχουν αρνητικό 

μοριακό τεστ. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τις 10 χώρες, από τις οποίες μπορούν 

να έρθουν τουρίστες στην Ισπανία, χωρίς περιορισμούς, από τις 24 Μαΐου και εφεξής. Ο 

κατάλογος αποτελείται από: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Νέα 

Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, το Ισραήλ, τη Νότιο Κορέα, την Ταϊλάνδη και τη Ρουάντα. Από τις εν 

λόγω χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για τον ισπανικό τουρισμό, 

καθώς το έτος πριν από την πανδημία, το 22% των τουριστών, δηλαδή 19 εκ. άτομα, 

προέρχονταν από αυτό.  Το παράδοξο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι οι Βρετανοί μπορούν να 

ταξιδέψουν στην Ισπανία, δε θα το κάνουν ακόμη σε σημαντικό βαθμό, καθώς η Μεγάλη 

Βρετανία δεν συμπεριέλαβε την Ισπανία στον κατάλογο με τις ‘πράσινες’ χώρες για επίσκεψη 

χωρίς περιορισμούς.  Η δεύτερη φάση του ανοίγματος του τουρισμού θα ενεργοποιηθεί στις 7 

Ιουνίου, όταν θα επιτραπεί σε όλους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, να εισέλθουν 

στην Ισπανία, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους. Ο Ισπανός Π/Θ. κ. Πέδρο 

Σάντσεθ προέβλεψε ότι το καλοκαίρι του 2021 για την Ισπανία θα μπορούσε να κλείσει με ένα 

ποσοστό 30-40% των τουριστών που είχαν καταγραφεί το καλοκαίρι του 2019 και έως 60-70%  

του όγκου τουριστών που είχε καταγραφεί έως το τέλος του 2019. Το τελευταίο ποσοστό 

μεταφράζεται σε 50-57 εκ. τουρίστες.  

Ο οικονομικός αντίκτυπος της έκθεσης στην περιοχή της Μαδρίτης εκτιμάται στα 100 εκ. ευρώ. 

Η φετινή έκθεση είχε στόχο την ενεργοποίηση των τουριστικών εκστρατειών για την Ισπανία και 

τη μετάδοση του αισθήματος αισιοδοξίας στους επαγγελματίες του χώρου. Ο κλάδος του 

τουρισμού στην Ισπανία εξαρτάται κατά 70% από τους τουρίστες του εξωτερικού, οπότε το 

άνοιγμα των συνόρων και η άρση των περιοριστικών μέτρων δίνει την ελπίδα για ανάκαμψη και 

επιστροφή στα προ-πανδημίας δεδομένα. 
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