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Αισθητή μείωση του τουρισμού στην Ισπανία, λόγω του κορονοϊού. 

 

Η κατάσταση αναφορικά με τον κορονοϊό στην Ισπανία έχει λάβει ιδιαίτερα αρνητικές διαστάσεις 

τις τελευταίες ημέρες. Σε συνδυασμό με την αυξημένη παγκόσμια ανησυχία για την εξάπλωση 

του ιού, οι αφίξεις τουριστών στη χώρα αναμένονται να μειωθούν, τουλάχιστον για τους 

επόμενους μήνες, πλήττοντας τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας της, τον τουρισμό. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επικείμενη κρίση, τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία και 

οι αεροπορικές εταιρίες, προσαρμόζουν τις πολιτικές τους ανάλογα. Συνεπώς, ορισμένες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσφέρουν δωρεάν ακυρώσεις στις κρατήσεις τους έως και την 

τελευταία στιγμή. Στην ίδια πολιτική έχουν προχωρήσει και αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες 

προσφέρουν αλλαγή των εισιτηρίων τους, άνευ επιπρόσθετου κόστους.  

Έρευνα του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού, Turespaña, υποστηρίζει ότι οι αφίξεις των 

αλλοδαπών τουριστών στην Ισπανία για το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου, αναμένονται να φθάσουν 

τους 27,4 εκατομμύρια, ήτοι 2,3% ή 632.000 λιγότερους τουρίστες, σε σύγκριση με το ίδιο 

διάστημα του 2019. Από τις 18 χώρες, των οποίων οι αφίξεις εξετάζονται, οι 12 παρουσιάζουν 

μείωση στις τουριστικές τους ροές προς την Ισπανία. Η μεγαλύτερη πτώση σε τουρίστες 

παρατηρείται στους Βρετανούς, οι οποίοι αποτελούν το 21% του συνόλου των τουριστών στη 

χώρα, καθώς εντός του διαστήματος Μαρτίου-Μαΐου, αναμένεται να μειωθούν κατά 448.000. Η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση προβλέπεται στους Γερμανούς τουρίστες, της τάξεως του 8,9%, 

ή 370.000 τουρίστες.  

Αντίθετα, αύξηση στις τουριστικές ροές προς την Ισπανία αναμένεται από την Πορτογαλία, τη 

Γαλλία, τη Σουηδία, τις Η.Π.Α., τη Φινλανδία και τη Ρωσία. Μάλιστα, από τη γείτονα χώρα 

Πορτογαλία, η αύξηση θα πλησιάσει το 15%. Σύμφωνα με τον εδώ οικονομικό τύπο, η τάση 

απορρόφησης τουριστών σε χώρες χαμηλότερου κόστους, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος θα 

συνεχιστεί και το εν λόγω διάστημα, καθώς όχι μόνο οι προορισμοί αυτοί είναι οικονομικότεροι 

από την Ισπανία αλλά παράλληλα, τα κρούσματα του κορονοϊού είναι αρκετά λιγότερα από όσα 

καταγράφονται στην Ιβηρική.  

Δεδομένης της σπουδαιότητας του τουριστικού τομέα στην εθνική οικονομία, δεν είναι λίγες οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες απαιτούν την κρατική ενίσχυσή 

τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μειωμένες αφίξεις. Μερικές από αυτές αφορούν 

χρηματοδότησή τους με χαμηλό επιτόκιο καθώς και αναβολή της καταβολής κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Προσωρινά, φαίνεται να μην επηρεάζεται σημαντικά η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας των 

Καθολικών, καθώς το 80% των τουριστών είναι εγχώριοι και δεν προέρχονται από περιοχές 

υψηλού κινδύνου, όπως την Κίνα και την Ιταλία. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν 

μειώσει τις τιμές τους, προκειμένου να παροτρύνουν τους τουρίστες να μην ακυρώσουν τις 
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διακοπές τους. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης, δεν αποκλείεται να 

παρατηρηθεί σημαντικός αριθμός ακυρώσεων.  
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