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Η Ισπανία στοχεύει σε 18 εκ. τουρίστες για το φετινό καλοκαίρι 

Οι ευρωπαϊκές χώρες του νότου έχουν μπει στην τελική ευθεία για την προσέλκυση τουριστών, 

η οποία θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια της πορείας του κλάδου. Στην Ισπανία, όπου ο 

τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας, η επιδημιολογική κατάσταση και η 

πορεία των εμβολιασμών έχει βελτιωθεί τις τελευταίες ημέρες, στοιχεία που επιτρέπουν στους 

επαγγελματίες του κλάδου να είναι αισιόδοξοι για τη φετινή θερινή περίοδο. Σημειώνεται ότι η 

χώρα έχει καθυστερήσει σε σύγκριση με άλλες ανταγωνίστριες, όπως η Ελλάδα, να ανακοινώσει 

συγκεκριμένες ημερομηνίες ανοίγματος του τουρισμού, το οποίο έχει δώσει πλεονέκτημα στους 

ανταγωνιστές της. Αντίθετα, η επιδημιολογική κατάσταση σε προορισμούς με χαμηλότερες τιμές, 

όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, δίνει μεγαλύτερα περιθώρια προσέλκυσης τουριστών. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται να ταξιδέψουν περίπου 

190 εκ. Ευρωπαίοι, με την Ισπανία να αναμένει 18 εκ. τουρίστες, αριθμό τριπλάσιο από το 

αντίστοιχο διάστημα του 2020, ωστόσο εμφανώς χαμηλότερο σε σχέση με τα 37 εκ. τουριστών, 

που ταξίδεψαν στη χώρα το καλοκαίρι του 2019. Το μεγάλο στοίχημα για την Ισπανία είναι η 

προσέλκυση Ευρωπαίων πολιτών και, ιδιαίτερα, Γερμανών και Βρετανών, οι οποίοι αποτελούν 

την πλειοψηφία των τουριστών στην Ισπανία. Χαρακτηριστικό σημείο για τις αφίξεις αποτελεί η 

συνέχιση της βελτίωσης του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα και η ταχεία πρόοδος των 

εμβολιασμών. Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, ως προς την ολοκλήρωση του 

εμβολιασμού, σε ποσοστό 70% του πληθυσμού έως και το τέλος του Αυγούστου.  

Πέραν της πορείας των ανωτέρω, θεμελιώδεις θεωρούνται και οι πολιτικές και περιορισμοί που 

θα εφαρμόσει η Ε.Ε. και το κάθε κ.-μ. Η Ισπανία αναμένει το «πράσινο διαβατήριο», το οποίο θα 

επιτρέψει την ελεύθερη μετακίνηση στους ήδη εμβολιασμένους. Παράλληλα όμως, εάν από 

ορισμένα κράτη, όπως το Ην. Βασίλειο, απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα για την επιστροφή όσων 

επισκέφτηκαν την Ισπανία, οι τουρίστες δύνανται να αποθαρρυνθούν να την επισκεφτούν. 

Σημαντική αιτία μπορεί να είναι τα τεστ PCR, η μέση τιμή των οποίων στην Ισπανία είναι περί τα 

100 ευρώ, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μία τετραμελής οικογένεια επιβαρύνεται σημαντικά.  

Πάντως, Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσοι, κοινότητες οι οποίες βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά 

στον τουρισμό, εξετάζουν τη δημιουργία τουριστικών οδών με Γερμανία και Βρετανία, 

προκειμένου να επιστρέψουν οι τουρίστες από τις δύο σημαντικότερες αγορές. Κύριο επιχείρημα 

προς τις δύο χώρες είναι το καλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στα συγκεκριμένα 

νησιά της Ισπανίας. Η δημιουργία συμφωνιών θα έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς το ήμισυ των 

επισκεπτών των Βαλεαρίδων Νήσων είναι Γερμανοί, όμως, όπως προαναφέρθηκε, η εκτίμηση 

των κλαδικών φορέων είναι ότι οι πολιτικές κάθε κράτους για την επιστροφή των τουριστών, θα 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε περίπτωση που ζητείται επιπλέον καραντίνα ή αρνητικό τεστ. 
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