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Η μάχη για τον τουρισμό  από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου 
 

Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 7ο Hotusa Explora Foro, ένα Φόρουμ με θεματολογία την 

Καινοτομία στην Τουριστική Βιομηχανία, στο οποίο κατέστη σαφές ότι η ελπίδα για την προσεχή 

ανάκαμψη της αεροπορικής δραστηριότητας είναι ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα στις 

αεροπορικές εταιρίες. Ωστόσο, ένα από τα συμπεράσματα των εργασιών του φόρουμ είναι ότι 

οι διαφορετικοί ρυθμοί στο άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και η έλλειψη 

εναρμόνισης των μέτρων ελέγχου του Covid-19, οδηγούν την Ισπανία στη διακύβευση της 

ανταγωνιστικότητάς της βραχυπρόθεσμα. 

Ο πρόεδρος της Iberia, κ. Javier Sánchez-Prieto, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 

στο εν λόγω φόρουμ, στα πλεονεκτήματα που θα έχουν οι αντίπαλοι προορισμοί, όπως η 

Πορτογαλία και η Ελλάδα ανοίγοντας νωρίτερα από την Ισπανία τα σύνορα για τον διεθνή 

τουρισμό. Χαρακτηριστικά ανέφερε το εξής: ‘‘Η Πορτογαλία ‘γεμίζει’, όπως θα κάνει και η Ελλάδα 

από την επόμενη βδομάδα. Αργότερα, δε θα απομείνει τίποτα για την Ισπανία.’’  

Ο ίδιος συναντήθηκε πρόσφατα με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των χαμηλού 

κόστους αεροπορικών εταιριών, Ryanair και Volotea και της δημόσιας εταιρίας διαχείρισης 

ισπανικών αεροδρομίων, Aena. Ο εκπρόσωπος της Ryanair επισήμανε ότι η ανάκαμψη της 

κυκλοφορίας δε θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας 

ως βασικό παράγοντα την άρση των περιοριστικών μέτρων.  Ο πρόεδρος της Aena, από την 

πλευρά του, συμμετείχε στο αίτημα για την εφαρμογή αρμονικών υγειονομικών ελέγχων που θα 

συμβάλλουν στην ομοιογενή και ταχεία ανάκαμψη. Επίσης, έπρεπε να προσαρμόσει τις τιμές 

των εισιτηρίων και χαρακτήρισε μηδαμινή την αύξηση κατά 5% για την πενταετία 2022-2026, σε 

σύγκριση με τα δασμολόγια που τέθηκαν στα αεροδρόμια Παρισιού και Λισαβόνας. 

Οι εκπρόσωποι των χαμηλού κόστους αεροπορικών εταιριών φάνηκαν αισιόδοξοι σχετικά με την 

ταχεία ανάκαμψη των πτήσεων το φετινό καλοκαίρι, αλλά υπογράμμισαν ότι για να επιτευχθεί 

αυτό, είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή κινητικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές. Ανέφερε επίσης 

ότι στις ΗΠΑ, όπου το βάρος των εσωτερικών αεροπορικών πτήσεων είναι στο 47%, ενώ στην 

Ευρώπη είναι στο 17%, έχει ήδη ανακτηθεί το 90% της εσωτερικής αεροπορικής δραστηριότητας 

και τόνισε ότι θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες η ελευθερία τον ταξιδιών 

ενδοευρωπαϊκά και η πρόοδος του εμβολιασμού. 

Ο πρόεδρος της Aena επισήμανε ότι τα τέλη των αεροδρομίων της Ισπανίας είναι τα χαμηλότερα 

στην Ευρώπη. Τα αεροδρόμια Barajas της Μαδρίτης και El Prat της Βαρκελώνης έχουν κατά 

44% λιγότερα αεροναυτιλιακά τέλη για τις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων και κατά 

53% για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.  
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Μερικές ώρες πριν από τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Ένωση Ισπανικών Αερογραμμών 

επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία θα ανακτήσει περισσότερο από το 50% των διαδρομών που 

διακόπηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ότι οι τελευταίες θα αυξηθούν κατά 46%, σε 

σύγκριση με το καλοκαίρι του 2020. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η Ένωση Αερογραμμών 

προβλέπει ότι 8 από τις 10 πτήσεις που υπήρχαν πριν από την πανδημία, θα ανακτηθούν. Η 

συνδεσιμότητα της χώρας θα ενισχυθεί με 376 πρόσθετους προορισμούς, φτάνοντας πλέον τους 

1.200. Απομένουν 300 αεροπορικές συνδέσεις ακόμη έως τις 1.500, που διέθετε η Ισπανία, πριν 

από την κρίση του Covid-19. 

Κατά το κλείσιμο του Hotusa Explora Forum, η Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, κα Reyes Maroto, δήλωσε ότι στόχος της είναι η προστασία του τουριστικού τομέα. 

Υπενθύμισε ότι οι αναστολές συμβάσεων εργασίας ERTE θα παραταθούν έως τις 30 

Σεπτεμβρίου. Έκανε αναφορά στα 17 δις ευρώ που διοχετεύθηκαν σε 128.000 εταιρίες από το 

Επίσημο Ινστιτούτο Πιστώσεων της χώρας, ICO. Η υπόσχεση της Κυβέρνησης είναι η 

διασφάλιση της ασφάλειας και η ανάκαμψη της διεθνούς κινητικότητας. Τον επόμενο μήνα 

πρόκειται να λειτουργήσει το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Για το βραχυπρόθεσμο μέλλον 

της Ισπανίας, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η αναθεώρηση των περιορισμών μη ουσιωδών 

μετακινήσεων από χώρες εκτός της Ε.Ε και η ένταξη της Ισπανίας στον κατάλογο της Μεγάλης 

Βρετανίας με τους ασφαλείς προορισμούς. 

Παρά τις φιλόδοξες δηλώσεις της Υπουργού, ο κ. Gabriel Escarrer, πρόεδρος της μεγαλύτερης 

ισπανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Meliá, είναι αρκετά επικριτικός με την κυβερνητική διαχείριση 

του τουριστικού κλάδου. Επισημαίνει ότι η Ισπανία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ένα ακόμα 

καλοκαίρι και ότι η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον εμβολιασμό στις 

Βαλεαρίδες Νήσους, στα Κανάρια Νησιά και στην Κόστα ντε Σολ. Τέλος, θεωρεί καταστροφική 

την απουσία ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της οικονομίας και της εργασίας στον 

τουριστικό κλάδο. 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

