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Χαμηλότερες των αναμενόμενων οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ισπανία 

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας (INE) για 

τις τουριστικές αφίξεις, φανερώνουν βραδύ ρυθμό ανάκαμψης του σημαντικότερου τομέα της 

εθνικής οικονομίας, προκαλώντας την ανησυχία των επιχειρηματιών. 

Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο τ.έ., την Ισπανία επισκέφτηκαν 5,2 εκ. αλλοδαποί τουρίστες, 

οι οποίοι δαπάνησαν περί τα 5,9 δις ευρώ. Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα στατιστικά 

είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του Αυγούστου του 2020, είναι σημαντικά 

μειωμένα με τα προ πανδημίας μεγέθη, αφού οι αφίξεις και η δαπάνη τον συγκεκριμένο μήνα 

του 2019 ήταν διπλάσιες. Επομένως, κατά τον Αύγουστο, συνεχίστηκε η ίδια πορεία που 

είχε σημειωθεί και τον Ιούλιο, οπότε οι αφίξεις παρουσίασαν αντίστοιχη πτώση. Η καλοκαιρινή 

περίοδος και ιδιαίτερα το διάστημα που αφορά τον έβδομο και όγδοο μήνα του έτους, είναι η 

σημαντικότερη καθώς, όπως και στη χώρα μας, σημειώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων.  

Σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου, κα. Ρέγιες Μαρότο, 

τα στοιχεία αποδεικνύουν την τάση ανάπτυξης του τουρισμού παγκοσμίως, με την Ισπανία να 

θεωρείται ένας ασφαλής προορισμός. Τα λεγόμενά της επιβεβαιώνονται, καθώς η ανάκαμψη το 

καλοκαίρι είναι μεγαλύτερη από αυτήν των προηγούμενων μηνών του έτους, δεδομένου ότι τους 

πρώτους οκτώ μήνες, τα συνολικά στοιχεία δείχνουν ότι τόσο οι αφίξεις όσο και η δαπάνη των 

αλλοδαπών τουριστών αποτέλεσε το ένα τέταρτο των επιπέδων του 2019. Συγκεκριμένα, έως 

και τον Ιούλιο τ.έ. έφθασαν στην Ισπανία 15 εκ. ξένοι, που δαπάνησαν 16,9 δις ευρώ, 

έναντι 58 εκ. τουριστών και 63,9 δις ευρώ το 2019 αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, κύρια αιτία 

απώλειας τουριστών αποτέλεσαν και οι περιορισμοί που είχαν τεθεί από το Ην. Βασίλειο και τη 

Γερμανία για την επίσκεψη σε ένα σύνολο περιοχών της χώρας. Πλέον, περισσότερο του 77% 

του πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο και το 79,6% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση, όντας 

από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμών παγκοσμίως.  

Ωστόσο, οι επιχειρηματίες του κλάδου έχουν διαφορετική άποψη, αφού η ανάκαμψη του 

τουριστικού τομέα είναι σε επίπεδα ιδιαίτερα χαμηλότερα συγκριτικά με τα προ πανδημίας, ενώ 

το χαμένο καλοκαίρι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια της λειτουργίας τους. 

Σημαντική ανάσα αποτέλεσε ο εγχώριος τουρισμός, ο οποίος αυξήθηκε σημαντικά, χωρίς όμως 

να μπορέσει να καλύψει τις απώλειες που σημειώθηκαν από την έλλειψη διεθνών τουριστών. 

Παράλληλα, η συμφωνία για την παράταση του καθεστώτος αναστολών συμβάσεων εργασίας 

(ERTE), έως και τον Φεβρουάριο, αποτελεί ενθαρρυντική πολιτική για τη συνέχιση λειτουργίας 

των επιχειρήσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι οι ισπανικές ξενοδοχειακές έχουν προσφέρει δελεαστικές τιμές για το 

υπόλοιπο του έτους, προκειμένου να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες 
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και να καλύψουν τις απώλειες του καλοκαιριού. Τα επόμενα στοιχεία του κλάδου θα είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία του και την τάση του παγκοσμίως, καθώς η Ισπανία έχει 

προχωρήσει ταχέως στον εμβολιασμό του πληθυσμού και μπορεί να θεωρηθεί από τους 

ασφαλέστερους προορισμούς παγκοσμίως. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ένωση των 33 σημαντικότερων τουριστικών εταιριών της 

Ισπανίας Exceltur διαφωνεί με την αισιοδοξία της Κυβέρνησης και παρουσιάζει μία αρκετά πιο 

απαισιόδοξη εικόνα της κατάστασης του τουριστικού κλάδου της χώρας. Σύμφωνα με τα μέλη 

της, το περιβάλλον συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, με την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων να ανησυχούν για το μέλλον τους. Μάλιστα, το ήμισυ των επιχειρήσεων εκτιμούν 

ότι τα επίπεδα εσόδων προ πανδημίας δεν θα ανακαμφθούν έως και το 2023, ενώ το ένα τρίτο 

αυτών εκτιμά ότι η περίοδος αυτή θα είναι λίγο μικρότερη, ήτοι έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Exceltur, κ. Χοσέ Λουίς Θορέδα, εντός των 

επόμενων μηνών, αναμένεται να υπάρξει ένα κύμα συγχωνεύσεων εταιριών, ενώ θα υπάρξουν 

και πολλές επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους και να δηλώσουν 

πτώχευση. Τα τελευταία στοιχεία, εξάλλου, αποδεικνύουν ότι το τελευταίο εννεάμηνο, οι 

πτωχεύσεις τουριστικών επιχειρήσεων έχουν τριπλασιαστεί, τάση η οποία αναμένεται να 

εξακολουθήσει στο άμεσο μέλλον. Οι πιο πληγέντες κλάδοι θα είναι των μεταφορών και των 

ταξιδιωτικών πρακτορείων ενώ πιο ωφελημένες θα είναι οι επιχειρήσεις της εστίασης και 

διασκέδασης. 
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