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Οι πρώτες προβλέψεις για την πιθανή λήξη της ύφεσης στον τομέα του 

τουρισμού στην Ισπανία 

 

Το 2019, ο τουρισμός, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ισπανία, σημείωσε ιστορικά υψηλά. 

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο έτος, την Ισπανία επισκέφτηκαν 83,7 εκ. τουρίστες. Η 

εξάπλωση όμως του κορονοϊού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις πληγείσες χώρες, έχουν 

προκαλέσει σημαντικές απώλειες στον κλάδο, οι οποίες, ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τουρισμού, θα καλυφθούν μόλις η πανδημία τεθεί υπό έλεγχο.  

Η επιχείρηση TravelgateX η οποία εδρεύει στην Πάλμα δε Μαγιόρκα της Ισπανίας και 

εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων του τουριστικού τομέα, δημιούργησε την πρωτοβουλία 

wearehereforyou# με την οποία, διαθέτουν, δωρεάν, τα δεδομένα που διαχειρίζονται για 20.000 

κρατήσεις έως και τριών δις διαδικτυακών αναζητήσεων καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί 

να μελετηθεί η τάση του παγκόσμιου τουριστικού τομέα και ιδιαίτερα σε βραχυχρόνια περίοδο. 

Από τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στις 19 Μαρτίου, η Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο 

δημοφιλέστερο προορισμό παγκοσμίως, καλύπτοντας το 14% των κρατήσεων διεθνώς. Ο 

αριθμός αυτός είναι σημαντικά μειωμένος κατά 34,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Η.Π.Α., με αύξηση της τάξεως του 274,7%, απορροφώντας το 

34,1% των παγκόσμιων κρατήσεων. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αντανακλούν τη 

μία πλευρά της συνολικής κατάστασης, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ακυρώσεις που 

προκαλεί η επιδημία ενώ παράλληλα δεν μπορεί να καταμετρηθεί ο μεγάλος αριθμός κρατήσεων 

που πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού.  

Αναφορικά με την Ισπανία, οι ακυρώσεις για το Μάρτιο φθάνουν το 46,6%, τον Απρίλιο το 8,3% 

και τον Ιούνιο το 3,57%. Οίκοθεν νοείται ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά μεταβάλλονται μέρα με τη 

μέρα, καθώς όλα εξαρτώνται από την πορεία ελέγχου της εξάπλωσης του ιού Covid-19. Ο μήνας, 

στον οποίο παρατηρείται φυσιολογικό ποσοστό ακυρώσεων, ήτοι 1,8%, είναι ο Ιούλιος. Το 

συγκεκριμένο στοιχείο, αποδεικνύει, προς το παρόν, ότι ο τουριστικός τομέας θα επανέλθει τον 

συγκεκριμένο μήνα. 

Αναλυτικότερα, το 60% των κρατήσεων στη χώρα, προέρχεται από εγχώριους τουρίστες, ενώ 

από Βρετανούς, το ποσοστό αυτό φθάνει το 18%. Από αυτές, το 45% υπολογίζεται ότι 

πραγματοποιείται τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία ταξιδιού. Επομένως, οι επόμενοι μήνες 

είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για την Ισπανία, καθώς η αντιμετώπιση ή μη της κρίσης της πανδημίας 

μπορεί να διασώσει την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία αποτελεί και τη σημαντικότερη για τον 

τουριστικό τομέα και κατά συνέπεια για το σύνολο της οικονομίας της χώρας. Ενδεχομένως, θα 

μπορούσε να ισχύσει παρόμοια κατάσταση και για την τουριστική οικονομία της χώρας μας, 

αναλόγως των εξελίξεων γύρω από τον κορονοιό το επόμενο δίμηνο. 
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