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Η τελευταία ελπίδα για την επιβίωση του τουρισμού της Ισπανίας  

για το επόμενο εξάμηνο 

 

Η Ισπανία πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ιστορίας της όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο, 

καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), τη χώρα, 

τον Ιούλιο τ.έ., επισκέφθηκαν λιγότεροι από 2,5 εκ. αλλοδαποί τουρίστες με τη συνολική δαπάνη 

αυτών να εκτιμάται στα 2,45 δις ευρώ. Εάν τα εν λόγω μεγέθη συγκριθούν με τον Ιούλιο του 

2019, η μείωση στον αριθμό αφίξεων φθάνει το 67% ενώ τα συνολικά έσοδα από τις τελευταίες 

μειώθηκαν κατά 80%. Ακόμη χειρότερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο τ.έ., αφού οι 

αφίξεις μειώθηκαν κατά 95% και η συνολική δαπάνη αυτών ήταν σχεδόν μηδενική σε σύγκριση 

με το 2019. Οίκοθεν νοείται ότι στη χώρα λειτούργησε μόλις το ήμισυ των ξενοδοχείων, στα 

οποία η πληρότητα δεν ξεπερνούσε το 50%. 

Οι μεγάλες τουριστικές εταιρίες, όπως οι Meliá, Barcelo και NH, ζητούν την άμεση αντίδραση του 

Κράτους για την προσέλκυση περισσότερων τουριστών έστω πλέον για τη χειμερινή 

περίοδο, προκειμένου να διασωθεί, έως ένα βαθμό, ο σημαντικότερος κλάδος της 

ισπανικής οικονομίας. Η Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Συνεργασίας, κα. Arancha González Laya, ανακοίνωσε ότι εργάζονται με το Ην. Βασίλειο, 

προκειμένου να δημιουργήσουν τουριστικές οδούς μεταξύ του τελευταίου και των Κανάριων 

Νήσων για τους επόμενους μήνες, οπότε εξάλλου συμπίπτει με την υψηλή περίοδο στην εν λόγω 

Κοινότητα που διατηρεί καλές θερμοκρασίες όλο το έτος. Σημειώνεται ότι το Ην. Βασίλειο έχει 

εφαρμόσει υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε όλους όσους προέρχονται από την Ισπανία. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του κρατικού Οργανισμού Τουρισμού της 

Ισπανίας, Turespaña, η Γερμανία ενδέχεται να χαλαρώσει τους περιορισμούς όσων ταξιδεύουν 

από την Ισπανία, μειώνοντας την υποχρεωτική καραντίνα σε 5 ημέρες από 14, με την υπόδειξη 

αρνητικού τεστ κορωνοϊού από την πέμπτη μέρα απομόνωσης.  

Η επιδημιολογική κατάσταση της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς παρατηρείται 

συνεχής αύξηση νέων κρουσμάτων στη χώρα. Οι Κανάριες Νήσοι και συγκεκριμένα η Τενερίφη, 

παρουσιάζουν διαφορετικό αριθμό κρουσμάτων από την ηπειρωτική χώρα, στοιχείο το οποίο 

μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία τουριστικών οδών αποκλειστικά με τις Νήσους 

αυτές. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, οι κλιματικές συνθήκες των Κανάριων επιτρέπουν την 

επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ειδικοί του κλάδου σημειώνουν ότι το 

ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρωθεί αρχικά στις αφίξεις από το Ην. Βασίλειο και τη Γερμανία, 

καθώς, τους τελευταίους μήνες της υψηλής τουριστικής περιόδου, οι τουρίστες των κρατών 

αυτών αποτέλεσαν το 54% του συνόλου. Πέραν αυτών βέβαια, μεγάλες ροές παρατηρούνται και 

από τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά, όπως Σουηδία και Νορβηγία, καθώς επίσης Ιρλανδία και 

Γαλλία. Σύμφωνα με την εταιρεία Riu, η οποία έκλεισε τα οκτώ από τα δώδεκα ξενοδοχεία της 

στις Κανάριες Νήσους, σε περίπτωση συμφωνίας οι ροές μπορούν να αλλάξουν δραστικά άμεσα 

και χωρίς καθυστέρηση.  
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