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Μείωση της κατανάλωσης στις κυριότερες τουριστικές περιοχές της Ισπανίας με 

σημαντικές συνέπειες για την τοπική οικονομία 

 

Η Ισπανία αποτελεί χώρα, όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί, της οποίας το 12% των 

εσόδων προέρχονται από τον τουριστικό τομέα. Παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε η χώρα 

από το πρώτο κύμα του κορωνοϊού, οι εκτιμήσεις για την πτώση της οικονομίας υπήρξαν 

καταρχήν μετριασμένες, δεδομένου ότι αναμένονταν ένα πλήθος τουριστών κατά τη θερινή 

περίοδο. Παρόλα αυτά, η απότομη αύξηση των νέων κρουσμάτων, η υιοθέτηση νέων μέτρων 

από τις Κοινότητες καθώς και η αποθάρρυνση ενός πλήθους κρατών για τυχόν επίσκεψη των 

πολιτών τους στην Ισπανία σε συνδυασμό με την υποχρεωτική καραντίνα ή παρουσίαση 

αρνητικού τεστ από άλλες, μείωσαν εν τέλει αισθητά τις τουριστικές αφίξεις. Ως αποτέλεσμα, 

πολλές τουριστικές επιχειρήσεις και ιδίως στους δημοφιλείς προορισμούς, όπως Βαλεαρίδες και 

Κανάριες Νήσοι, αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα. 

Τα στοιχεία των πωλήσεων λιανικής που δημοσίευσε στις 28 Αυγούστου το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής της Ισπανίας (INE) αποτελούν ένα δείκτη κατανόησης της επίπτωσης του μειωμένου 

τουρισμού ανά περιοχή. Συγκεκριμένα, οι δύο προαναφερθείσες Κοινότητες Νήσων της 

Ισπανίας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση στην χώρα, κατά το μήνα Ιούλιο, καθώς σε ετήσια 

βάση έφθασαν το 13,2% στις Βαλεαρίδες και το 14,8% στις Κανάριες. Όπως είναι αναμενόμενο, 

πτώση παρουσιάστηκε σε όλες τις μεσογειακές περιοχές της Ισπανίας, όπως την Καταλονία 

(5,5%), την Ανδαλουσία (5,1%) και την Κοινότητα της Βαλένθια (3,8%). Αντίθετα, παρατηρούνται 

μικρές αυξήσεις στις βόρειες Κοινότητες, όπως στην Αστούριας κατά 2,3%, τη Χώρα των 

Βάσκων και τη Λα Ριόχα κατά 1,9%. Συνολικά, στο σύνολο της χώρας σημειώθηκε πτώση των 

λιανικών πωλήσεων κατά 3,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση μόλις 1,1% σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο τ.έ.. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές μέσω διαδικτύου, οι οποίες, κατά τη διάρκεια της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αυξήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Τον Ιούλιο, οι διαδικτυακές 

πωλήσεις μειώθηκαν κατά 25,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο, πιθανόν εξαιτίας της 

επαναλειτουργίας όλων των καταστημάτων, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, σημείωσαν αύξηση 

19,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019. Ο τομέας, ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο είναι η 

ένδυση καθώς οι πωλήσεις ενδυμάτων έχουν μειωθεί κατά 21,9% ετησίως, ενώ ο κλάδος 

υπολογίζει μειώσεις της τάξεως του 50% στο σύνολο του έτους. Όπως αναφέρει η 

Επιχειρηματική Ένωση Εμπόρων Υφασμάτων και Δέρματος (Acotex), οι διαδικτυακές πωλήσεις 

αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο δεν μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες 

απώλειες που παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις καταστημάτων, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

καταναλωτές έχουν μεταβάλλει το μοντέλο αγοράς τους, αναζητώντας ρούχα και υποδήματα 

διαδικτυακά πλην όμως πραγματοποιώντας την αγορά στα φυσικά καταστήματα. Ως 

αποτέλεσμα, η μέση διάρκεια παραμονής σε ένα κατάστημα μειώθηκε από τα 25 στα επτά λεπτά 

της ώρας. 
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Δεδομένης της μειωμένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οι Δήμοι της χώρας έχουν αρχίσει να 

λαμβάνουν ορισμένα μέτρα για την εκτόνωση των δαπανών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 

η οποία μπορεί να μειώσει τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες από την πανδημία. Η 

πρωτεύουσα διαθέτει οικονομικές επιδοτήσεις για την ψηφιοποίηση επιχειρήσεων, την 

ανακαίνιση υπαίθριων αγορών ενώ μειώνει και τη φορολογία για τον τομέα εστίασης που 

χρησιμοποιεί δημόσιους χώρους για την τοποθέτηση τραπεζιών. Επιπλέον, παρέχονται 

χρηματικές απολαβές στους οικονομικά ασθενέστερους και σε ευάλωτες επιχειρήσεις. 

Αντίστοιχες πρακτικές έχει υιοθετήσει και η δημαρχία της Βαρκελώνης ενώ παράλληλα 

προσπαθεί μέσω οικονομικών βοηθειών να διατηρήσει όσες περισσότερες θέσεις εργασίας είναι 

δυνατόν. Η Λα Κορούνια δίνει 105 ευρώ σε κάθε πολίτη, τα οποία μπορούν να διατεθούν για 

αγορές λιανικής, σε χώρους εστίασης αλλά και σε πολιτιστικά δρώμενα, ενώ Μπιλμπάο, Σεβίλλη 

και Βαλένθια επίσης διαθέτουν χρηματικά ποσά για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. 
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