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Η σημασία του εγχώριου τουρισμού για την Ισπανία τους καλοκαιρινούς μήνες 

 

Παρά τη σπουδαιότητα του τουρισμού στην οικονομία της Ισπανίας, η χώρα άνοιξε τα σύνορά 

της με τις χώρες Σένγκεν τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου, καθυστερώντας κατά μία εβδομάδα, συγκριτικά 

με ανταγωνιστικά κράτη, όπως Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος και Ελλάδα. Σύμφωνα με 

επιχειρήσεις του κλάδου, η καθυστέρηση αυτή επηρέασε αρνητικά τις τουριστικές ροές στην 

χώρα, η οποία δέχεται το ένα τέταρτο του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών κατά το δίμηνο 

Ιουλίου και Αυγούστου.  

Δεδομένης της κατάστασης της πανδημίας που προηγήθηκε, σύμφωνα με τελευταία 

δημοσιεύματα του κλαδικού τύπου, οι τουριστικές ροές του Ιουλίου αναμένεται να είναι εξαιρετικά 

μειωμένες στην Ισπανία, ενώ η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται από τον Αύγουστο ή τον 

Σεπτέμβριο τ.έ.. Ακόμη όμως και για αυτούς τους δύο μήνες, τα νούμερα αφίξεων θα είναι 

ελάχιστα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να στραφούν 

στην προσέλκυση του εγχώριου τουρισμού. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Κέντρου 

Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), το 90% των Ισπανών που θα κάνουν διακοπές το τ.έ., θα 

ταξιδέψουν εντός της Ισπανίας. Εντούτοις, μόλις το 35% του πληθυσμού φαίνεται ότι θα 

προγραμματίσει διακοπές.  

Ακόμη, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο ισπανικό ξενοδοχειακό όμιλο, Melia, η κατάσταση έχει 

βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες καθώς οι κρατήσεις ξεπερνούν πλέον τις ακυρώσεις, 

χωρίς, ωστόσο, οι αριθμοί των κρατήσεων να είναι ικανοί να προκαλέσουν το άνοιγμα όλων των 

ξενοδοχείων τους στην χώρα. Συγκεκριμένα, από τα 137 ξενοδοχεία που διαθέτει ο όμιλος στην 

Ισπανία, τον Ιούνιο είναι ανοικτά τα 15 και τον Ιούλιο ο αριθμός αυτών θα αυξηθεί στα 50, με το 

90% των κρατήσεών τους να προέρχεται από Ισπανούς πολίτες. Παρόμοια είναι και η κατάσταση 

του ομίλου NH, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει περί το ήμισυ των ξενοδοχείων του στην χώρα 

από τα συνολικά 130 που διαθέτει, βασιζόμενος κυρίως στην εγχώρια ζήτηση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές στον οικονομικό τύπο, καλύτερη πορεία αναμένεται να έχει ο 

όμιλος Palladium Hotel Group, ο οποίος από την αρχή της επανεκκίνησης των διεθνών πτήσεων 

προβλέπει παρόμοιες κρατήσεις για τους μήνες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου στα 11 

ξενοδοχεία του στην Ίμπιζα. Η πλειοψηφία αυτών προέρχεται από τους Ισπανούς αλλά και τους 

Βρετανούς τουρίστες, ενώ εξαιτίας του πιλοτικού προγράμματος στις Βαλεαρίδες, 

παρατηρήθηκε αύξηση των κρατήσεων από Γερμανούς.  

Η τεχνολογική πλατφόρμα Travelgate, η οποία αναλύει δεδομένα κρατήσεων καθημερινά, 

σημειώνει ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, οι κρατήσεις στην Ισπανία προέρχονται κυρίως από 

Ισπανούς (46,3%), ακολουθούμενοι από τις κρατήσεις των Βρετανών που αποτελούν το 12,7%, 

το ήμισυ όμως αυτών αφορά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2021. Υψηλό μερίδιο έχουν και 

Πορτογάλοι και Ιταλοί με 9,9% και 5,79% αντίστοιχα, με την Ανδαλουσία να βρίσκεται στην 

κορυφή των επιλογών, ακολουθούμενη από τις Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσους.  
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Η φετινή χρονιά θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς η 

χώρα αναγκάζεται να μεταβάλλει το τουριστικό της μοντέλο, επικεντρωμένη στους ίδιους τους 

πολίτες της για την αναβίωση του σημαντικότερου τομέα της οικονομίας της. Σημειώνεται ότι το 

2019, την Ισπανία επισκέφθηκαν 83,7 εκ. αλλοδαποί τουρίστες συνεισφέροντας κατά 92,3 δις 

ευρώ στην εθνική οικονομία, μεγέθη τα οποία θα είναι ιδιαίτερα μειωμένα για το 2020, εξαιτίας 

της πανδημίας του κορωνοϊού.  
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