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Μέτρα στήριξης εισερχόμενου γερμανικού τουρισμού τους από τις Βαλεαρίδες 

και Κανάριες Νήσους. Σχέδιο αποτροπής επίσκεψης Γερμανών τουριστών σε 

ελληνικά και άλλα νησιά 

 

 

Ο τουριστικός τομέας, όπως έχει συχνά επισημανθεί σε έγγραφά μας, είναι ύψιστης σημασίας για 

την ισπανική οικονομία και, ιδίως, για ορισμένες περιοχές της. Συγκεκριμένα, οι αυτόνομες 

ισπανικές κοινότητες των Κανάριων καθώς και Βαλεαρίδων Νήσων, εξαρτώνται όσο καμία άλλη 

από τον τουρισμό, καθώς ο τομέας συμβάλλει στο 34,3% και 45% του ΑΕΠ τους αντίστοιχα. Η 

Ισπανία όμως είναι από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο παγκοσμίως από τον Covid-19 

και, συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι καθυστερεί την επιστροφή της στο άνοιγμα 

του τουρισμού, ενώ η γνωστοποίηση της κατάστασης σε όλο τον κόσμο αναμένεται να έχει 

αρνητική επίδραση στις εισροές αλλοδαπών τουριστών, τουλάχιστον για το τρέχον έτος.  

Επισημαίνεται ότι παρά την κρίσιμη κατάσταση της Ισπανίας, άνω του ήμισυ των κρουσμάτων 

του κορωνοϊού συγκεντρώνεται σε τρεις Κοινότητες της χώρας, τη Μαδρίτη, την Καταλονία και 

την Καστίλλη και Λεόν. Αντιθέτως, άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται 

τουριστικοί προορισμοί, όπως τα προαναφερθέντα νησιά και η Μάλαγα, συγκριτικά έχουν πληγεί 

ελάχιστα από την πανδημία, αλλά η αρνητική εικόνα της Ισπανίας τις επηρεάζει σημαντικά. Για 

τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον εδώ κλαδικό τύπο, οι Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσοι επιχειρούν 

να προσελκύσουν τουριστικές αφίξεις στα νησιά τους, τηρώντας αυστηρούς κανόνες υγιεινής και 

ελέγχων, προκειμένου να μην τίθενται οι επισκέπτες σε κίνδυνο.  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των δύο αυτών Κοινοτήτων είναι ότι ο έλεγχος εισόδου και 

εξόδου από αυτές είναι εύκολος, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να φθάσουν σε αυτές είτε 

αεροπορικώς είτε διά θαλάσσης, Επομένως, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να πραγματοποιούν 

διαγνωστικά τεστ και να επιτρέπουν την είσοδο σε επισκέπτες που τηρούν όλα τα κριτήρια που 

θα τεθούν. Τη δυνατότητα αυτή δεν την έχουν άλλες περιοχές της Ισπανίας, όπου η πρόσβαση 

με τρένο και αυτοκίνητο καθιστά απίθανη την ιχνηλάτηση όσων εισέρχονται σε αυτές. Παράλληλα, 

σε αυτές τις Κοινότητες δεν παρατηρείται μεγάλος αριθμός νεκρών και κρουσμάτων από τον 

Covid-19, το οποίο ενισχύει την εικόνα ασφάλειάς τους.  

Κυριότερος στόχος των Κοινοτήτων είναι η εστίαση σε Γερμανούς τουρίστες, καθώς διαθέτουν 

το κριτήριο της υψηλής εισοδηματικής στάθμης, στο οποίο αποβλέπουν οι ισπανικές κοινότητες, 

ενώ η Γερμανία έχει πληγεί λιγότερο από ό,τι άλλες χώρες, όπως το Ην. Βασίλειο και η Γαλλία, οι 

ροές τουριστών των οποίων αποτελούν πολύ μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου. Παράλληλα, οι 

ανωτέρω Κοινότητες προσπαθούν να αποτρέψουν τη μετακίνηση των Γερμανών σε 

ανταγωνιστικά νησιά, όπως Μάλτα, Κύπρο αλλά και τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς 

παραδοσιακά, οι Γερμανοί επιλέγουν τα Ισπανικά νησιά και μία μεταβολή αυτής της κατάστασης 

μπορεί να έχει συνέπειες και σε μεταγενέστερο βαθμό.  
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Οι προτεραιότητες των δύο Κοινοτήτων είναι η ταχεία επιστροφή αεροπορικών συνδέσεων 

των αεροδρομίων τους με τα γερμανικά, προκειμένου να είναι οι πρώτοι, οι οποίοι θα ανοίξουν 

τα σύνορά τους. Οι Κανάριες Νήσοι όμως διαθέτουν διαφορετική στρατηγική από τις Βαλεαρίδες 

όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα, αφού εργάζονται για τη δημιουργία 18 διαφορετικών 

πρωτοκόλλων για την εξασφάλιση της ασφάλειας, από τη στιγμή της άφιξης στο αεροδρόμιο 

έως και την επιστροφή των τουριστών στην πατρίδα τους. 

Αξιολογώντας τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία των συγκεκριμένων Κοινοτήτων, δεν 

εκπλήσσουν οι στρατηγικές τους και η ανυπομονησία τους για επιστροφή των τουριστών όσο πιο 

άμεσα γίνεται. Σε έρευνά της, η ισπανική τράπεζα BBVA, τονίζει ότι η ύφεση θα φθάσει το 17% 

για τις Βαλεαρίδες και το 13% για τις Κανάριες Νήσους για το 2020 ενώ η πλήρης ανάκαμψή τους 

δεν αναμένεται να επέλθει παρά μετά από διάστημα δύο ετών.   
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