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Τα τελευταία μέτρα για την εκ νέου προσέλκυση του τουρισμού στην Ισπανία 
 

‘Όπως επισημαίνεται κατ’ επανάληψη στις σχετικές αναρτήσεις, η Ισπανία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τον τομέα του τουρισμού, καθώς είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αφίξεις 

τουριστών. Ο τουρισμός αντιστοιχούσε περίπου στο 12% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

το 2019 και σε 1 στις 8 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η πανδημία του Covid-19, ως γνωστόν, άλλαξε 

δραματικά τα δεδομένα. 

Το εύρος της μείωσης των τουριστικών μεγεθών το 2020 δεν έχει προηγούμενο, τόσο για τον 

παγκόσμιο, όσο και για τον ισπανικό τουρισμό. Από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 

2021 έφτασαν 9,5 εκατομμύρια τουρίστες στην Ισπανία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 

εθνικού ινστιτούτου στατιστικής INE, σημειώνοντας πτώση 88%, σε σύγκριση με τα 79,9 

εκατομμύρια αφίξεων, μεταξύ Απριλίου 2019 και Μαρτίου 2020.  

Η πτώση στις αφίξεις των τουριστών συνοδεύεται, αναπόφευκτα, από τη μείωση στις τουριστικές 

δαπάνες, έναν παράγοντα ζωτική σημασίας για την επιβίωση των τουριστικών προορισμών. 

Κατά το διάστημα Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, οι τουριστικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 90%, 

στα 9,3 δις ευρώ, σε σύγκριση με τα 88,3 δις ευρώ, που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους 

12 μήνες. 

Ο μήνας Μάρτιος δίνει παραδοσιακά το σήμα έναρξης της υψηλής εποχικότητας για τα 

τουριστικά κέντρα, όπως τις Βαλεαρίδες Νήσους, την Ανδαλουσία και την Κόστα ντε Σολ. 

Εντούτοις, ο κορωνοϊός, οι περιορισμοί κινητικότητας, η μειωμένη εναέρια κυκλοφορία και τα 

μέτρα κοινωνικής απόστασης ανέτρεψαν αυτό το δεδομένο.  

Η μη κερδοσκοπική κλαδική ένωση Exceltur, που αποτελείται από τις 33 μεγαλύτερες ισπανικές 

αλυσίδες του τουριστικού κλάδου, εκτιμά ότι μπορεί να επιτευχθεί το 66% της τουριστικής 

ζήτησης που καταγράφηκε το 2019, υπό τις προϋποθέσεις ότι δε θα υπάρχουν περιορισμοί 

κινητικότητας και ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία των εμβολιασμών. Αυτή η αισιόδοξη εκτίμηση 

βασίζεται και στο γεγονός ότι το 40% των συνολικών αφίξεων στην Ισπανία προέρχεται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Συνεπώς, ο τουρισμός κοντινών αποστάσεων 

αποτελεί σημείο-κλειδί για την ανάκαμψη του ισπανικού τουρισμού, καθώς ο αντίστοιχος των 

μεγάλων αποστάσεων θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να επιστρέψει στα προηγούμενα 

δεδομένα. 

Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος και η Μάλτα, ανταγωνίζονται τους ισπανικούς 

προορισμούς σχετικά με την προσέλκυση των 190 εκατ. τουριστών από την Ε.Ε.. Εντός της εν 

λόγω διαδικασίας ‘ανταγωνισμού’, εξετάζονται συγκεκριμένα μέτρα και συμφωνίες. 

Συγκεκριμένα, οι Κανάριοι Νήσοι και οι Βαλεαρίδες Νήσοι διαπραγματεύονται, με το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη δυνατότητα άφιξης Βρετανών τουριστών από τις 19 Μαΐου. Επίσης, η Κυβέρνηση 
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των Βαλεαρίδων Νήσων θα προσφέρει στους τουρίστες που θα δεχθούν, δωρεάν ασφάλιση 

επαναπατρισμού, σε περίπτωση που, κατά τη διαμονή τους, ασθενήσουν από τον Covid-19. Η 

Κοινότητα της Βαλένθια θα χρηματοδοτεί έως και το 70% (έως 600 ευρώ) των ταξιδιωτικών  

εξόδων για άτομα άνω των 60 ετών, που έχουν εμβολιαστεί.  

Τέλος, η ισπανική Κυβέρνηση επένδυσε 8 εκ. ευρώ στη διαφημιστική εκστρατεία του 2021 

για την προώθηση της Ισπανίας ως καλοκαιρινού προορισμού και την προσέλκυση 

τουριστών, με σύνθημα ‘σου αξίζει η Ισπανία – te mereces España’ . Η εκστρατεία θα 

ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Μαΐου, θα διαρκέσει δέκα εβδομάδες και θα διαφημιστεί στα ΜΜΕ και 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης οκτώ ευρωπαϊκών χωρών. Οι χώρες αυτές είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, που αποτελούν τις μεγαλύτερες ‘πηγές’ τουριστών 

για την Ισπανία, ενώ ακολουθούν το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία. Η εκστρατεία 

θα ενισχυθεί με έντυπη διαφήμιση και με την προβολή σε γιγαντοοθόνη στο Piccadilly Circus του 

Λονδίνου και έχει στόχο να μεταδώσει το μήνυμα της εμπιστοσύνης, της ποιότητας και 

ασφάλειας του τουρισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών του στην Ισπανία.   
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