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Μείωση των τουριστικών ροών προς την Ισπανία στις αρχές του 2020 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας (ΙΝΕ), η καθοδική τάση των αφίξεων 

Ευρωπαίων τουριστών στη χώρα, που καταγράφηκε το 2019, συνεχίστηκε και στις αρχές του 

2020. Η καθοδική ροή Ευρωπαίων τουριστών καλύφθηκε το περασμένο έτος με τις αυξημένες 

αφίξεις από μακρινές αγορές, όπως την Ασία ή τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί η μεγάλη μείωση στην προσέλευση Βρετανών τουριστών στην χώρα, όπως και των 

Γερμανών, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στους επισκέπτες με αφετηρία τη Γαλλία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εθνικά στατιστικά στοιχεία, τον μήνα Ιανουάριο 2020 έφθασαν 

στην χώρα 81.036 λιγότεροι Βρετανοί τουρίστες, ήτοι πτώση της τάξεως του 11% σε σχέση με 

πέρυσι, γεγονός που αποτελεί επιστροφή της τουριστικής ροής στα επίπεδα του 2016. 

Επιπλέον, επιβράδυνση σημειώθηκε, τον ίδιο μήνα, και για τους επισκέπτες με αφετηρία τη 

Γερμανία, καθώς καταγράφηκαν 24.074 λιγότεροι, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση 4,6% σε 

σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις 

συνεχίζονται και για τον μήνα Φεβρουάριο 2020, καθώς τότε θα απεικονιστεί το πραγματικό 

μέγεθος της απώλειας τουριστικής κίνησης ελέω κορωνοϊού. 

Από την πλευρά της, η Ισπανική Κυβέρνηση, διαμηνύει, μέσω της Γενικής Γραμματέως 

Τουρισμού κας Isabel Oliver, ότι η χώρα είναι απολύτως ασφαλής και ότι δεν υπάρχουν λόγοι 

δημόσιας υγείας που να επιβάλλουν την ακύρωση ενός ταξιδιού με προορισμό την χώρα. Ακόμη, 

έστρεψε την προσοχή της στις δαπάνες των επισκεπτών κατά τη διαμονή τους στην Ισπανία, η 

οποία αυξήθηκε κατά 2,1%, φτάνοντας τα 4,8 δις ευρώ.  

Άξιο αναφοράς είναι επίσης, ότι για το μήνα Ιανουάριο 2020 η αυτόνομη κοινότητα με τους 

περισσότερους επισκέπτες ήταν τα Κανάρια Νησιά, καταγράφοντας 1,1 εκ. αφίξεις. Εντούτοις, 

εξακολουθεί να υφίσταται πτώση ύψους 5%, σε σχέση με την ανάλογη περίοδο το 2019, γεγονός 

που αποδίδεται κυρίως στη μερική αντικατάσταση των πτήσεων ήδη πτωχευμένων εταιριών του 

κλάδου (Germania, Thomas Cook) από έτερους αερομεταφορείς, όπως η Jet2 και η TUI. 
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